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BÎRÎNCÎ GELSE 
REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Enver Bey (îzmir) 

•REİS — Efendini, celse kiişadedildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

lîirinci Celse. 
ikinci Reis vekili Musa Kâzını Efendi Haz

retlerinin, tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında müzakere ce
reyan ederek teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretleri tarafından 

küşadedilerek posta ve telgraf bütçesinin fasıl
ları bilmüzakere 126 ncı fasıl tadil en 127, 129, 
130, 131, 133, 135 nci fasıllar aynen kabul ve 
128 nci fasıl bu bapta verilen takrir ve istida 
Encümeni mazbatasiyle encümene iade 136 ncı 
fasıl tehir olunarak Çarşamba günü içtima olun
mak üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Kayseri İzmir 

Atıf Enver 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendimi Aynen kabul edilmiştir. 

2. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İzmit'e gelmiş olan Mösyö Klod Farer'-
den mevrut telgraf 

REİS — Efendim, Türk muhibbi olmakla 
mâruf olan ahiren İzmit'e kadar berayi mülakat 
gelmiş olan Mösyö Klod Parer'den Meclisi Âli. 
nize hitaben bir telgraf vardır. Okunacak : 

Ankara'da B. M. Meclisi Riyasetine 
Fransa'ya pek süratle avdet etmek mecburi

yetinde bulunduğumdan hür İzmit toprağından 
Büvük Millet Meclisine ve onun Reisine ateşin 

hissiyatı perestişkâranemi beyan ile seri ve şe
refli bir sulh temenniyatını arz eylerim. 

20 . VI . 1338 
Klod Farer 

REİS — Tensip buyurursanız Divanı Riya
setten münasip cevap yazılsın. (Hay hay, sada-
ları) Kabul edildi, efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İdarei kura ve nevahi kanun,lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

RElS — Bugün Nevahi Kanununun müza
keresine devam edeceğiz. Tekâlif veçhile tadilât 
icra edilmesi için encümene havale edilen 39 ncu 
madde gelmiştir. Heyeti Al iyenize arz edilecek
tir, efendim. 

MADDE 39. — İntihabatın sureti icrası işbu 
kanuna ve kavanini saireye tevfik edilmediği ge
rek ihbarı vâkıdan ve gerek vilâyet şûrasının tet-
tetkikmden anlaşılırsa intihap keenlemyekün ad 
ve azadan birinin muhalifi kanun intihabına 
dair dermeyan edilecek şikâyet tahakkuk ederse 
intihap yalnız işbu âza hakkında tecdidolunıtr. 
Her iki surette de heyeti intihabiyenin mütalâa-
tını almakta şûralar muhtardır. 

REÎS —- Efendini, encümenin tadilen gön
derdiği şekil hakkında söz istiyen var mı! Söz is
tiyen yok. Başka tadil teklifi de yok. Encümenin 
teklifi veçhile 39 ncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 39 ncu madde encümenin tadili 
veçhile kabul edildi. 

48 nci madde .encümenden gelmiştir.. Heyeti' 
A üyenize arz ediyorum, efendim. 

MADDE 48. — işbu kanunda beyan olunan 
ceraime ait dâvalar Sulh hâkimleri Kanununa 
tevfikan hol ve faslolunur. Bu kabîl deavi ih-
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har veya şikayet vukuunda müddeiumumi tara- .• 
fmdan ikame ve takibolunur. j 

REÎS — 48 nci maddenin encümenden gelen j 
şekli ahiri hakkında söz istiyen var mı efen- ] 
dim? I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Efendim maddeye bir kelime ilâvesini teklif i 
ederim. Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan de
niyor. Bunun «Bidayet mahkemelerince hal ve I 
faslolunur» şeklinde tadilini teklif öderim. Bura
da mahkeme zikredilmemiştir. Bunun istinafı 
vardır, temyizi vardır; söylenmemiştir. «Mahke
melerde» denilmemiştir. Bu mutlaktır. Bunun 
tasrih edilmesi iâzımgelir. j 

DAHÎLÎYK ENCÜMENİ MAZBATA ML-
HARRİRİ Al İM El) HİLMİ B. (Kayseri) -~ | 
Efendim malümuâliniz bu maddede «Sulh malı- J 
kemesinde rliyet olunur» denilmiş idi, sulh mah
kemesi denildiği vakit takyidedilmiş idi. Sulh 
hâkimleri Kanununun tadilâtı suretiyle zanne- I 
diyorum ki, bu takyit kaldırılmıştır. Behçet Bey
efendi tekliflerini gecen içtimada dermeyan etti- j 
ler ve encümen de bı suretle maddeyi tertibede- I 
rek takyitten kurtardı. Bidayet mahkemesinin I 
şekli başka, istinaf mahkemesinin de şekli başka
dır. Fakat «Sulh Hâkimleri Kanunu mucibince» 
denir ise takyit kalkmış olur efendim. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Encü
men namına mı söylüyorlar? Bir şey arz edece
ğim müsaadenizle. Bir usulü muhnkemat Kanu
nu vardır. Ve ona göre sulh mahkemelerinin ka
rarları kabili istinaf değildir. Bu kararların ka
bili istinaf olup olmaması encümeni aidinee izah 
edilmelidir. Halbuki sulh mahkemelerinin hükmü 
kabili istinaf değildir. 

AHMED HAMDİ B. (Kayseri) — Sulh hâ
kimleri Kanununun tâyin ettiği şekilde olmak 
üzere mahkeme takyidedilmiş oluyor. Sulh hâ
kimi Kanunu ne yolda ise o usul dairesinde 
hakkı istinaf ref'olunur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Halbuki 
efendim.bidayet mahkemesinde olursa kabili isti
naftır. Sulh mahkemesinde olursa yalnız kabili 
Temyizdir. Yani bir hak iki suretle istimal edil
miştir diye bir zehap hâsıl oluyor efendim. 

AHMEI) HİLMİ B. (Kayseri» - Sulh hâ
kimleri Kanununa tevfikandır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Müsaade buyurunuz, bir zühul vâki oluyor. 
Tekrar madde okunsun. 1 
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MADDE 48. — İşbu kanunda beyan olunan 

ceraime ait dâvalar Sulh hâkimleri Kanununa 
tevfikan hal ve faslolunur. Bu kabîl deavi ihbar 
veya şikâyet vukuunda müddeiumumi tarafın
dan ikame ve takibolunur. 

MEHMED .ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
--- Müsaade buyurursanız buradan söyliyeyim. 

REİS — Küçümenden soracaksınız değil mi 
efendim? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
- - Sulh mahkemelerinde rüyet edileceği söyleni
yor. Malümuâliniz mahkemeler ayrılmıştır. Bida
yet mahkemeleri var, sulh mahkemeleri var, isti
naf mahkemeleri var. Bidayet mahkemesi, sulh 
mahkemesi işine bakacağı zaman kendi Kanunu
na tevfikan bakar. Bidayet mahkemesi sulh mah
kemesinin cümlei salâhiyetinden olan dâvalara, 
bidayet mahkemesi olmıyan yerlerde sulh hâkim
leri sıfatiyle ve sulh mahkemesi Kanununa tev
fikan bakar. Bidayet mahkemesinin doğrudan 
doğruya salâhiyeti dâhilinde bulunan muhakeme
lere, mezkûr dâvalar umuru cezaiyeden ise usu
lü muhakematı eezaiyeye, deavii hukuktan ise 
usulü muhakematı hukukıyeye tevfikan bakar. 
Kğer burada tasrih edilmiyecek olursa hükkânı 
şüpheye düşer, tereddütte kalır. Bidayet sıfatiy
le mi, sulh hâkimi sıfatiyle mi bakacak? Evet, 
sulh mahkemeleri hakkındaki Kanunun eşkâline 
tevfikan ahkâmını tatbik edecek ama, bir yerde 
hem sulh hâkimi, hem bidayet hâkimi vardır. Me
sele-burada çatallaşır. Onun için bu işe sulh hâ
kimi mi yoksa bidayet hâkimi mi bakacak? Bu
nun tâyini zaruri ve lâzımdır, mesele budur. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Müddeiu
mumi ikamei dâva eder. Kanun bunu tâyin edi
yor. Müddeiumumi hangi mahkemeye1 sevk eder
se o mahkemede bakılır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
- - Öyle olmaz ki. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bunu ev
velce takyidedecektik. Behçet Beyin takriri naza
rı itibara alınarak Heyeti rmumiyeden encüme
ne havale olunmuştu. Encümen de bunu nazarı 
itibara alarak maddeyi o suretle tadil etti. Sulh 
hâkimleri Kanununa tevfikan bidayet mahkemele
ri olan yerlerde bidayet mahkemeleri bakar. Bi
dayet mahkemesi istinaf mahkemesine sevk etmek 
için eldeki Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan mu
amele ifa eder. Madde bu suretle tashih oluna
rak Heyeti Aliyenize sevk edilmiştir-efendim. 
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aleyh şimdi vaziyeti iki suretle muhakeme etmek 
lâzımgelir. Böyle intihaptan mütevellit bir cür-
miin vukubulduğu mahalde ya bidayet hâkimi 
vardır ki, Edirne teşkilâtı Adliyesi mucibince 
yapılmıştır; Ve elyevm birçok yerlerde mevcut
tur, yahut o teşkilât yapılmamış da teşkilâtı 
kadime devam edegelmektedir. Malûmuâliniz 
geçen sene tadilen bir maddei kanuniye yaptık. 
Bidayet hâkimleri, her maddeyi Sulh hâkim
leri Kanunundaki usule tevfikan rüyet eder. Fa
kat haddizatında sulh hâkimlerinin dairei salâ
hiyetinde dâhil olmıyan mesail ve deavi yine 
eskisi gibi usûl ve ahkâma tâbidir. Onun için 
müsaadenizle o maddeyi okuyayım ki, maksat 
tavazzuh etsin. (Edirne Teşkilâtı Adliye Kanu
nunun 6 ncı maddesi berveçhi âti tâdil olunmuş
tur. Bidayet hâkimleri bidayet mahkemeleriyle 
sulh hâkimlerinin haiz oldukları vazaifi sulh hâ
kimleri hakkındaki usulü muhakemeye tevfikan 
rüyet etmekle mükelleftir. Ancak kabili istinaf 
olan mevaddı hukukiye ve ticariyeye mütaaılik 
deavi arzuhal itasiyle ikame edilecek ve bu kabil 
deavinin tâbi olacağı şerait ve müddeti istinafi-
ye ve temyiziye ile temyizen mercii tetkik husus
larında Usulü muhakemei hukukiye Kanununa 
tevfikı muamele olunacaktır. Müddeiumumiler 
rüyeti bidayet ceza mahkemesine ait deavii ee-
zaiyede, Usulü muhakematı cezaiye Kanunu ve 
deavii sulhiyei cezaiyede Sulh hâkimleri Kanunu 
mueibince mükellef oldukları vazaifi ifa edecek
lerdir. ) 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ceza 

Kanununda mevcudolan mevaddan hangisi kabi
li temyiz ve hangisi kabili istinaftır. Ayrı, ayrı 
musarrahtır. Ceza Kanununda musarrah olan 
şeylerden hangilerinin nahiye şûralarmea rüyet 
edileceğine dair olan mevaddı kanuniye henüz 
gelmediği için bunun da tehiri lâzımdır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — O başka bir 
meseledir efendim, intihabata ait şeylerdir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ayrı
ca bir hakkı kaza bahsi vardır. Buyurduğunuz 
belki orada yazılıdır. Uzunca bir fasıldır. Adliye 
Encümenine gitti. Oradan gelince mevzuubahso-
lur. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim bu 
o değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yalnız 
burada Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan hâ
kimi münferit ile bidayet arasında bir farkı 
azîm vardır. Beride bir ekseriyeti âra aranması 
lâzımdır. Zannederim Sulh hâkimleri Kanunu
nun bidayet mahkemelerince tatbik edilmesinde, 
hakkı istinaftan mahrum etmekte, bir muhasse-
nat göremiyorum. Halbuki sulh mahkemelerinin 
hükmü bidayet mahkemelerince kabili istinaf
tır ve kanunu umumi bunun hakkında tatbik edi
lir. Şimdi sulh hâkimleri kaydından ne istifade 
edilir? Anlamıyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Hüseyin Avni Bey ceza dâvaları kabili istinaf
tır. Hukuk dâvaları değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet doğ
rudur. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim malûmuâliniz sulh hâkimleri hakkında 
yapılan kanun, Ceza Kanununda münderiç bâzı 
mevaddın rüyeti salâhiyetini sulh hâkimlerine 
vermişti. Eğer sulh hâkimi yoksa bu mevaddı o 
kanuna tevfikan mahallî bidayet mahkemeleri 
fasleder diye bir madde de vaz'olunmuştu. Ka
nunu Cezada münderiç olmayıp da kavanini sai-
rede cezaya taallûk eden mevadda ne sureüe 
bakılacak? Bidayet, mahkemesi mi bakacak, yok
sa sulh hâkimi mi bakacak? Bu bapta ela hatırı 
âcizanemde kaldığına göre diyordu ki; kavanini 
sairede cezaya nıütaallik olup da haddi münte-
hası bir seneyi tecavüz etmiyen mesail elahi sulh 
hâkimlerinin dairei salâhiyetindedir. Bina eri

şimdi şu vaziyete gelelim. Bidayet hâkimi 
bulunan mahallerde intihaptan mütevellit ceva-
imin usulü muhakemesi her halde sulh hâkim
leri Kanununda muayyen usule tevfik edilecek
tir. Muamelâtı istinafiye ve temyiziyeye gelin
ce : Rüyet olunan dâva haddizatında sulh hâ
kimlerinin vazifesi dâhilinde ise Sulh hâkimleri 
Kanununa tevfikan, eğer o vazife dâhilinde de
ğilse usulü muhakematı cezaiyeye tevfikan ce
reyan eder. Şayet teşkilâtı sabııka varsa, bida
yet hâkimi yoksa, Sulh hâkimleri Kanununun 
arz ettiğim maddesi delaletiyle bu intihap ka
nunundaki cezanın haddi müntehası bir seneyi 
mütecaviz ise bidayet mahkemesi rüyet edecek. 
Fakat bu madde icabınca usulü muhakemesini, 
Sulh hâkimleri hakkındaki Kanunda gösterilen 
usule tatbik -edecektir. Eğer haddi müntehası bir 
seneyi mütecaviz değilse zaten sulh mahkeımsi 
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sıfatiyle bakılacak. Binaenaleyh şu iki şekil ve 
mahakimin vaziyeti mütehalifesi nazarı dikkate 
alındığında encümenin teklif ettiği şekle iki ke
limenin ilâvesi lâzımgeliı*. Encümen diyor ki; 
«Muhakeme Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan 
cereyan edecek» mercii rüyeti göstermiyor. Bi
naenaleyh «Aidolduğu mahkeme» demek temini 
maksat edecektir. Bunun hilafı alarak eğer bi
dayet mahkemesi bakacak dersek muvafık düş
mez. Çünkü bu İntihap Kanununda tâyin olu
nan cezanın haddi müntehası bir seneden ek al 
olmuş ve haddizatında sulh hâkimlerinin dairei 
salâhiyetinde bulunmuş olur ki, câyı nazardır, 
Binaenaleyh ne bidayet mahkemesi demek doğ
ru, ne de sulh mahkemesi demek doğrudur, hiç
birisi efradını cami olamaz. İlâve edeceğimiz bir 
tâbir varsa o da (Mabkemei aidesince) dir. Bi
naenaleyh bidayet hâkimi de baksa, sulh mah
kemesi de baksa behemehal muhakemesini 
Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan yapılacak
tır. Ve encümenin noktai nazarı da budur ve 
pek çok doğrudur. 

REİS — Başka söz istiyeıı var mı? 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Süruri 

Efendinin buyurduğu' bu teklifi encümen de 
kabul ediyor. 

BEİS — Heyeti Aliyenize arz edilen bu şek
le ilâveten bir tadil teklifi vardır. Arz ediyo
rum : 

Riyaseti Celileye 
48 nci maddeye (Sulh Kanununa tevfikan) 

cümlesinden sonra (Aidolduğu mahkemede) de
nilmesini teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şekli ahir şu suretle olmuştur : 
Madde 48. — İşbu kanunda beyan olunan 

ceraime ait dâvalar Sulh hâkimleri Kanununa 
tevfikan aidolduğu mahkemede hal ve faslo-
lunur. Bu kabil deavi ihbar veya şikâyet vu
kuunda müddeiumumi tarafından ikame ve ta : 
kibolunur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bir daha okuyunuz. «Kanuna tevfikan» demek 
doğru olmaz. «Kanundaki usulü muhakemeye 
tevfikan» demeli. 
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REİS — O halde bir teklif veriniz. Ali Sü

ruri Efendi diğer bir tadil teklif ediyor. Onu 
da reyi âlinize vazedeceğim. (Kanununa tevfi
kan) yerine (Kanunundaki usulü muhakemeye 
tevfikan) diyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Sulh hâkimleri Kanunu, malûmuâlileri aynı 
zamanda usulü muhakematı da tarif eder. Bu, 
başjka iltibas meydana getirir. Bendenizce mut
lak olarak zikretmelidir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mutlak olaralk Sulh hâkimleri Kanununa tev
fikan, demek ile arz ettiğim gibi Edime teşki
lâtı tatbik olunmayıp da eski teşkilâtın baki 
olduğu yerlerde kanunen bidayet mahkemesine 
aidolan bir salâhiyeti sulh ma'hkemesine ver
miş olursunuz. Binaenaleyh demin itiraz ettiği
niz usulü istinafiye ve temyiziye gibi mahzur
lar çıkar. Onun için bizim burada kaydettiği
miz şey, behemehal cürüm ne derecede olursa 
olsun, usulü muhakeme, Sulh hâkimleri Ka
nununa tevfikan olacaktır. Hususatı sairede 
kavaninimiz ne vaz'etmiş ise o tatbik edilecek 
demektir. «Mahkemei aidesi» dedikten sonra 
buyurdukları mahzur katiyen baki kalamaz. 
Çünkü sulh hâkimleri Kanunu, haddi müntehası 
bir sen'eyi tecavüz eden dâvaları sulh mahkeme
lerine vermemiştir. Biz bunu Sulh Kanununa 
tevfikan dedik mi, o vakit haddi müntehası üç 
sene de olsa sulh mahkemelerine vermiş oluruz 
ki, yjne mahzuru dâidir. 

REİS — Ali Süruri Efendinin şu takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. KaTral edil
memiştir. 

48 nci maddenin son şekli muaddeli okuna
caktır : 

MADDE 48. — İşbu kanunda beyan olunan 
ceraime ait dâvalar Sulh hâkimleri Kanununa 
tevfikan aidolduğu mahkemede hal ve faslolu-" 
nur. Bu kabil deavi ihbar ve şikâyet vukuunda 
müddeiumumi tarafından ikam'e ve takiıfoolıı-
nur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Nahiye şûrası senede iki defa 
içtima eder. îçtimalar vilâyet şûrasmca tâyin 
olunacak zamanlarda vâki olur. Birinci içtima 
on beş, ikinci içtima yirmi beş gün devam eder. 
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Bu müddet nahiye şûrasının sülüsanı ekseriyeti 
ile kaMli temdittir. Fakat temdidi müddet her 
iki içtimada da on beşer günü tecavüz edemez. 
Şûranın işi kalmadığına nahiye şûrasının kezalik-
sülüsanı. ekseriyetiyle karar verilirse işbu müd
detin hitamından evvel de içtimaa nihayet ve
rilir. Şûra ilk içtimamda senei sabıkanın hesabı 
katisini rüyet ve ikinci içtimamda ise bütçenin 
tanzimi ile iştigal eder. Mamafih her iki içti-
mada diğer mesail de müzakere ol nur. 

REİS — Bu .madde hakkında söz istiyen 
var mı? .('Hayır sesleri) Maddeyi encümenin tek
lifi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Madde encümenin teklifi veçhile kabul edilmiş
tir. 

75 nci madde de encümenden gelmiştir. Arz 
edilecektir. 

MADDE 75. - -
1. Nahiye şûrası vazaifi asliyesinden inhi

raf ve nahiyenin menafimi ihlâl ederse kayma
kam veya nahiye müdürünün müdellel işarı 
üzerine vilâyet şCırasınea şûra münakidolmadığı 
zamanlarda idare heyetince keyfiyet esbabı mıı-
cibesiyle beraber Müfettişi Umumiliğe bildirilir 
ve Müfettişi Umumilikten vııkubulacak işar üze
rine fesholunur. Vilâyet şûrası lüzumu âcil gö
rürse muvakkaten meclisi tatil eder ve derhal 
Müfettişi Umumiliğe malûmat verir. 

2. Nahiye şûrası efal ve harekât iyle asayi
şi umumiye hah1! vermesi, melhuz bulunursa 
kaymakam veya nahiye müdürünün müdellel 
işarı üzerine vilâyetçe keyfiyet esbabı rnııci-
besiyie müfettişi umumiliğe bildirilir. Ye ora
dan vııkubulacak işar- üzerine fesholunur. Ya
lı lüzumu âcil göriirse muvakkaten Meclisi ta
til eder ve derhal müfettişi umumiliğe malû
mat verir. Gerek vilâyet şûrası ve gerek vali 
tarafından vukubulan işbu tatil müddeti bir ayı 
tecavüz edemez. 

REİS — 75 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yok. Tadil teklifi de yok. 
75 nci maddeyi encümenin teklifi veçhile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Encümenin teklifi 
veçhile madde kabul edilmiştir efendim. 

Eski numarası 9.1, yenisi 89 olan maddenin 
müzakeresine başlıyoruz. Okunacaktır efen
dim. 

MADDE 89. — Maddei mütekaddimede be
yan olunan kararlar makbuz'tarihinden itibaren 
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nihayet yirmi gün zarfında encümen karariyle 

. bittasvip iade veya tadil olunmalıdır. Aksi tak-
'• dirde nahiye, mukarreratı mezkûrenin tatbi-
I katına iptidai* edebilir. 
i 
i REİS — 89 ucu madde hakkında söz istiyen 
] var mı efendim? 
| HASAN BASRİ B. (Karesi) — «Olunmalı-
i dır» diyor ki, bu kelime kaideye mutabık de-
j ğildir. 
1 REİS —- «Olunur» diye mi teklif ediyorsu

nuz ? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Evet; Çün

kü kanunda temenni mahiyetinde kelime kullan
mak doğru değildir efendim. 

REİS — Efendim, Basrı Bey 89 ncu mad
denin birinci cümlesinin şu suretle nihayetlen
mesini teklif ediyorlar- «İade veya tadil olunur» 

] Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
I mistir. Başka söz istiyen var mı? Tadil tek-
j lifi de yoktur. 89 ncu maddeyi Basri Beyin 

teklifi veçhile muaddel olarak reyinize vaz'edi-
! yoranı. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 90. — Tadil kararma nahiye şûra
sı müfettişi umumiliğe müraeaatle itiraz edebi
lir. Müfettişi umuminin bu baptaki kararı ka
tıda r. 

REİS — 90 nci madde hakkında söz istiyen 
yok. Tadil teklifi de yok. 90 nci maddeyi ay
nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9.1. — 90 nci maddede beyan olu
nan mukarrerattan maada diğer bilcümle karar
lar muhtacı tasvip değildir. 

REİS — 91 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim 
atfettiği rakam yanlıştır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Atfettiği rakam 88 olacak. 

MADDE 91. — 88 nci maddede beyan olu
nan mukarrerattan maada diğer bilcümle karar
lar muhtacı tasvip değildir. 

REİS Bu veçhile tadil buyurunuz; mad
deyi efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
(diğer) kelimesi fazladır. Tayyı lâzımdır. 
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REİS — Efendim, Basııi Bey (diğer) keli

mesinin tayyını teklif ediyor. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde şu şekilde oluyor efendim. 
91 nci madde — 88 nci maddede beyan olu

nan mukarrerattan maada bilcümle kararlar 
muhtacı tasvip değildir. 

(«Bilcümle» kelimesi de tayyedilsin, sesle
ri) 

REÎS — Ne teklif ediyorsanız nca ederim 
bildiriniz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, «bilcümle» kelimesi fazladır. 

REÎS — Efendim Ali Süruri Efendi Hazret
leri «bilcümle» kelimesinin de tayyını teklif edi
yorlar. Madde şu şekilde oluyor : 

MADDE 91. — 88 nci maddede beyan olu
nan mukarrerattan maada kararlar muhtacı tas
vip değildir. 

REÎS — Bu şekilde maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın. 91 nci madde şekli muaddeli üze
rine kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Kanunen ve nizamen muay
yen olan hususat veya memurini idarenin tale-
beylediği mevad hakkındaki nahiye meclisleri 
rey ve mütalâalarını beyan etmeye mecburdur
lar. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Bir keli
meyi encümenden soruyorum. (Kanunen veya 
nizamen) tâbiri vardır. Nizamenden maksat ne 
ise izah buyursunlar. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim 
nizamen meselesi encümende mevzuubahsol-
du. İtiraz ettim. Fakat encümen bunu alâha-
lihi bıraktı. Mamafih Heyeti Aliyeniz bunu 
nasıl tasvibederse, fikri ne yolda tebarüz eder
se encümen alacağı ilhama göre icabını ifa eder. 
Şu kadar ki, buradaki (nizamen) kelimesinin 
her halde kalması lâzımgeliyor. Çünkü «Kanu
nen» kelimesi bunu lâyıkiyle tarif edemiyecek. 
Milletin tamamiyle anlıyacağı kelimelerin bu
lunması lâzımdır. Yalnız (Kanun) olursa belki 
sonra müşkülâta mâruz kalınır. O daha umumi 
olması için (nizam) in da kalması daha iyi gibi 
geliyor. Mamafih yine Heyeti Aliyeniz ne buyu-
rursa öyle yaparız. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim, 
«Nahiye meclisleri rey ve mütalâalarını beyan 
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j etmeye mecburdurlar.» Deniyor. Etmedikleri 

takdirde ne ceza terettübedecektir. 
I AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Müsaade 
I buyurunuz. Bu madde filvaki biraz ağırdır, bu 

bir hükmü tazammun etmiyor. Mütalâasını sor
duğu zaman nahiye cevap verecek. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Vermezse? 
AHMED HÎLMÎ B. (Devamla) — Verecek

tir. Kanunen vermek mecburiyeti vardır. Şayet 
vermiyecek olursa bunun için birtakım hususat 
vardır ki, «mütalâası alınır». Dikkat buyuru-
lursa nahiyenin mütalâası alınır. Meselâ bâzı 
hususatta sual soruyorlar. «Nüfus hakkında şu 
fikriniz nasıldır.» Diyor. Sırf bir rey olarak 
nahiye şûrası arz ediyor. Vilâyet şûrasına veya 
hut mafevk memurine, yani rüesayı memurini 
Mülkiyeye... 

REÎS — Mazbata Muharriri Bey, burada 
«Nahiye meclisleri» deniyor. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim, 
nahiye şûraları tarzında tâdil buyurunuz efen
dim. 

REİS — Efendim, madde şöyledir: 

MADDE 92. — Kanunen ve nizamen muay
yen olan hususat veya memurini idarenin tale-
beylediği mevad hakkındaki nahiye şûraları 
rey ve mütalâalarını beyan etmeye mecburdur
lar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
(Kanunen ve nizamen) deniyor. Bu nizam eski 
telâkkiye göredir. Arkadaşımızın işaret buyur
duğu gibi zaittir. Kanun ve nizam denildikten 
sonra burada «veya» kelimesi vardır, «veya me
murini idare» deniyor. Şimdi memurini idare 
kanun ve nizamla mukayyet olmıyarak daima 
sâil mevkiinde bulunacaktır, yani kanun, nizam 
haricinde bile memurini idare sual sorabile
cektir. 

Bu zannederim şûrayı lüzumsuz taciz ettir
mektir. Bendenizce bu «Veya» kelimesi kalka
cak olursa onlar da kanun ve nizam dairesinde 
sual sormak mecburiyetinde kalacaklardır. 
Bendeniz onun tayyını teklif ediyorum. Son
ra burada bir «Ki» kelimesi vardır ki o da cüm
leye düşüklük veriyor. Burada «Ki» ye lü
zum yoktur. Bendeniz tayyını teklif ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
BEHOET B. (Kangırı) — Efendim, mad-

I denin bu şekli tahriri gayet müphem ve muğ-

— 545 — 
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lâktır. «Kanunen ve nizamen» tâbiri ile gayrinıu-
ayyen olarak bir sual sormak ve ona şûraların 
cevap vermek mecburiyetinde bulunması key
fiyeti zannederim ki Şûralar Kanununa dâhil 
olmıyacak ahvaldir. Bu kanunun projesi meş
rutiyetle idare olunan memalike vaktiyle İs
tanbul'dan gönderilen bâzı arkadaşlarımızın 
getirdikleri projedir. Halbuki meşrutiyeti ida
re başkadır. Orada kuvâyı üçe ayırmışlardır. 
Hükümetin kendi salâhiyetiyle istiklâl daire
sinde bir kuvveti var. Meclisin de bir kuvveti 
var. Sonra diğer bir kuvvet daha olabilir. Bu 
suretle idare olunan memleketlerde icra me
murlarının memurinin, böyle meclislerle alâ
kaları olabilir. Oralarda böyle sual cevap gibi 
şeylere de imkân vardır. Fakat 'bizim şimdiki 
tarzı Hükümetimizde esas şûralardır. Demek 
ki, şûraların, memurini idarenin, Hükümet 
memurlarının emir ve nüfuz ve tahakkümü \ e 
suali altında kalmak mecburiyetinde olma
ması lâzımgelir. Binaenaleyh şu maddenin ima
line mahal yoktur. Bu prensipler dairesinde 
bu maddeyi ilga etmelidir. Şayet kaldırmaya
cak olursanız buna da bir sureti tatbik bul
mak imkânı vardır. Meselâ memurini Hükümet, 
'bilfarz, bir vali veya sair bir makam, çüzütaraı 
idare gibi bir mahalden vâki olacak sualler 
şöyle olabilir. Yani şûralardan şöyle bir müta
lâa sorabilir. «Ağnamı ne tarzda ve ne suretle 
ve ne vakitde tadat etmek mühim ve nafidir 
ve gerek sizin için ve gerek Hükümet için...», 
diye sorabilir. Sual böyle olabilir, zannediyo
rum ona şûraların cevap vermesi imkânı da 
bulunabilir ve yahut tarzı aharda «Umuru 
nafıa için ameliyata hangi mevsimde başlan
masını tasavvur ediyorsunuz?» Diye bir vali 
veya kaymakam sorabilir. Bu da mecburi ola
maz. Mecburiyet kelimesinin altında bir de ce
za olmak lâzımgelir ki onunla amel etmeyen şû
ralar cevap vermediğinden dolayı muatep tu
tulmak ve ceza tertip olunmak lâzımgelir. Şu 
halde esas prensiplere bu madde muvafık de
ğildir. Tayyı lâzımgelir. Eğer kaldırılmıyacak 
olursa memurini idareyi de tahsis ve tâyin'et
meli. Bir vali veya kaymakam diye göstermeli
dir. Olur ki Jandarma ve yahut bir vergi kâ
tibi veya sair kâtipler bir sual sorar veya ara
zi memuru gibi bir kimse de gelir-, şûradan 
bir sual sorar, şûra, o sualin cevabını vermek 
mecburiyetinde kalır. Sonra icabeder ki bir de 
muhaberat takdir olunsun. Demek ki şu kamı-
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nun kabili tatbik olmadığını gösterir ve aynı 
zamanda prensiplerimize de muvafık değildir. 
Bunun ilgası iktiza eder. Binaenaleyh tayyını 
teklif ederim. 

REİS — Efendim, Behçet Bey 92 nci mad
denin tayyını teklif ediyor. Heyeti Umumiye-
siyle Reyi Âlinize vaz'ediyorum; tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, 92 nci maddenin 
tayyı ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Sabık 95 nci madde 92 nci maddenin numa
rasını almıştır. 

MADDE 92. — Nahiye şûraları mahzâ me-
ııafii riıahalliyeye taallûk eden işler için deva-
iri Devlet nezdinde temenniyat ve müstediyat-
ta bulunabilir. Siyasiyat hakkında beyanı ef
kâr ve mütalâat edemezler. 

REİS <— Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı?... Söz istiyen yok, tadil teklifi 
de yok. 92 nci maddeyi ajaıen reyinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Bir taraftan teklif olunan 
mevad ve mesaili tetkik ve mütalâalarını beyan 
etmek üzere nahiye şûrasmea intihabedilmiş 
birkaç azadan mürekkep komisyonlar teşkil 
olunabilir. İş bu komisyonlar fasılâi ietimaiye-
de nahiye müdürünün tahtı Riyasetinde inikad-
ederek mevaddı muayyene hakkında icrayı 
tetkikat eder ve neticei tetkikat ve müzakera-
tmı tahriren nahiye şûrasına arz eyler. 

REİS — 93 ncü madde hakkında söz isti
yen var mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bir hususun müzakeresi için şûranın içe
risinden komisyon ayrılacakmış. Zannadiyo-
rum, onun riyasetinde de nahiye müdürü bu
lunacakmış ve mukarreratı şûraya o arz ede
cekmiş. Zannederim ki böyle bir maddenin bu
rada zikrine hiçbir lüzum yoktur. (Vardır ses
leri) Lüzumunu burada izah ederlerse daha 
memnun olurum. Bu hususi mahiyeti haizdir. 
Bizler de içimizden üç arkadaşı ayırıyoruz. Bir 
iş görüyoruz. Bu gibi şeyleri bir madde ile tes-
bit etmeye bendeniz. lüzum görmüyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
bu maddeye lüzum, vardır. Malûmu âliniz Şûra 
her zaman hâli içtimada bulunacak değil. An-
eaK on beş, yirmi gün kadar hâli içtimada bu
lunacaktır. Bu müddetin gayrı zamanlarda hâ
li içtimada değildir. İşte bu gibi zamanlarda 
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fevkalâde bir iş ztıhür ederse böyle muvakkat 
bir komisyona lüzum olur. Muvakkat komis
yon teşekkül ettiği vakit nahiye müdürünün 
riyaseti altında her hangi bir $ş için içtima ede
bilir, efendim. 

REİS — Efendim, Hüseyin .Avni Bey 93 
ncü maddeyi muvakkat bir müddet için yapıl-
nııştır. diyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kalma
sında beis yoktur, bendeniz de aynen kalması
nı kabul ediyorum. 

REİS — O halde encümen de kabul ediyor. 
Başka tadil teklifi de yok. Doksan üçüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 93 neü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Enenmene 
iade buyurulan 75 nci maddeden sonra gelen 
.76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 nci maddeleri encü
men almıştı. Çünkü, bunlarda fesih vardı. Bu 
maddelerin aynen ipkasını encümen teklif edi
yor. 

ES AD B. (Lâzistan) — 75 nci madde kabul 
edilmişti. Encümene taallûku olmak itibariyle 
iade edilen maddeler şunlardır. 76, 77, 79 ucu 
maddelerdir. Diğerleri kabul olunmuştur. Yet
miş sekizinci madde müzakere edilmişti. Başka 
müzakereye lüzum kalmasın. 

MADDE 76. — Fesih tarihinden itibaren 
derhal yeniden intihabat icra olunur. 

REİS — Encümen aynen bunun ipkasını 
teklif ediyor. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Nahiye şûrasının feshi üze
rine yeniden intihabolunaıı meclis Nmüddeti ba
kiyeyi ikmal eder. 

REİS — Söz istiyen var mı? Encümen ay
nen ipkasını teklif ediyor. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

.MADDE 79. — Şûranın feshi halinde dev-
rei içtimaiyeıım hitamında müdür ve muavin 
ve müdür vekilleri yeni nîeclis içtima edinceye 
kadar vazifelerini vekâleten ifa eder. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? Tadil teklifi de yok. Encümen de aynen 
ipkasını teklif ediyor. Kabul edenler lûtfrn el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — İki ve daha ziyade nahiye 
şûrası müessesatı hayriye ve sıhhiye vücuda ge-
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tirmek, iskelelere, istasyonlara ve sair merakizi 
ticariyeye musıl olan ve müştereken istifade 
olunan yollan inşa etmek, müşterek dereleri tat-
hir ve bataklıkları teybis eylemek, amelî zira-
rat ve sanayii muhtelife ve leylî iptidai mek
tepleri açmak, tabip, baytar, kondoktor istih
dam etmek, alâtı ziraiye iştira ve damızlık bo
ğa,, aygır tedarik eylemek gibi hususat için en
cümeni vilâyetin tasvibiyle akdi müşareket 
edebilirler. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Bey
efendi Hazretleri bu maddeye geçmezden evvel 
müzakere edilecek bâzı mevad vardır. 

MADDE S8. — Nahiye şûrasının hususatı 
âtiyeye dair mukarreratı vilâyet encümenince 
tasvibedildikten sonra meriyülicradır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bunu en
cümen almıştı. Tetkik etti. Bunun da aynen 
kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Dahiliye Encümeni Reisi Bey! 
. Bundan başka maddeler var mıdır? 

ES AD B. (Lâzistan) — 84 neü madde var
dır efendim. 

REİS — Efendim! Encüm eninizce hangi mad
deler müzakere ve tetkik edildi ise rica ederim 
Riyasete tahriren bildiriniz. Efendim seksen 
dördüncü madde tekrar müzakere edileckti. 

MADDE 84. —• Şûra kararlarını havi zabıt
namelerin birer sureti on gün zarfında nahiye 
müdürü vasatatiyle kaymakama gönderilir. Kay
makam vusul tarihini mübeyyin bir makbuz 
irsal eder. 

REİS — Efendim madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ALİ SÜRURİ E t (Karahisan Şarki) .—• 
Evvelce (Sureti) yerine (hulâsası) denilmişti. 
Geçenki müzakere de böyle cereyan etmişti. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Müzakere 
icra olunurken encümen bâzı mevaddın ıslahını 
kendi teklif etmişti. Bu mevad birçok tadil tek
lifleri ile beraber encümene gitmişti. Halbuki 
encümen " bunları birer mazbata ile getirmesi 
ieabederdi ki bu maddeyi ona göre tesbit ede
lim. Eğer muvafık değilse o tadil tekliflerini 
esbabı mucibe beyaniyle reddetmesi lâzınıge-
lirdi. Halbuki encümen böyle yapmıyor. Filân 
madde encümene gelmişti. Bunların aynen ip
kası lâzımgelirMİiyor. Bu, usulen muvafıkde-, 
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ğildir. Giden tadil teklifleri mucibince bu mad
deleri ıslah etmeleri icabederdi. Halbuki bu tâ-. 
dil tekliflerinin esbabı reddini mazbatada be
yan buyurmak lâzmıgelirdi ve usul de bunu ik
tiza eder. 

AHMED HÎLMl B. (Kayseri) — Nebil Be
yin buyurduğu şekil, yani tadili icabedenler 
tadil edildi ve encümen bunları mazbatasiyle 
takdim etti. Bir kısmı da başka maddelere mü-
teferri görüldü. Encümen bunları da berayı tet
kik. istedi. Esasen tadil edilmek üzere encümene 
gelmiş olan mevad, mazbatasiyle gönderilmiştir. 
Binaenaleyh bunun aynen kabulünü teklif 
ederim. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Reis Bey, bir 
sual sorabilir miyim efendim? Bu maddenin 
encümene iade olunmasının başlıca esbabı, «On 
gün zarfında nahiye müdürü vesatatiyle kay
makama gönderilir.» deniyor. Ya livaya mer
but nahiye ise veyahut kazaya merbut olmayıp 
da mutasarrıflığa merbutsa, bunun mafevkine 
gönderilir. Ekseriyetin bu baptaki fikri ile en
cümen hemefkâr olduğundan kendisi istedi. 
Şimdi de aynı suretle ipkasını istiyor. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Hakkı âli
niz vardır efendim. Mafevk makama şeklinde 
olabilir. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Encümenin onu 
katiyen tetkik etmediğine zahiboluyorum. 

AHMED HlLMÎ B. (Kayseri) — Encümen 
bunu tetkik etti. _ Mafevk makama şefklinde ka
bul etti. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun efendim. Mafevk makamata denilince, 
vilâyet şûrası veyahut nahiye şûrası anlaşılır. 
îdari mafevk makamata denilirse belki muva
fık olur. 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız bu 
maddeleri* tekrar encümene iade edelim. Bu 
mevaddı tetkik buyursun, mazbatasını tanzim 
etsin, bu suretle olmasını kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şu halde 84, 85, 86, 89, 90 ncı maddeler en
cümene verilecek, mazbataları ile Riyasete ge
lecek, ondan sonra da müzakere olunacaktır. 

(94 ncü madde tekrar oikundu.) 
REÎS — 94 ncü madde hakkında söz istiyen 

var mı? Encümenin bir noktai nazarı var mıdır 
efendim? 
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AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim, 

«Encümeni vilâyetin» yerine «Vilâyet şûrası 
veya idare heyetinin» tasvibiyle suretinde tadili 
lâzımgelir. 

REÎS — Efendim, encümenin teklifi 94 ncü 
maddenin son iki satırının (Vilâyet şûrası ve
ya idare heyetinin... ilâh...) şeklinde tadilini 
teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Encümenin teklifi veçhile tadili kabul edilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Getirmek, 
eylemek, tekerrür eyliyor. Bunların birisini cüm
lenin nihayetinde istimal etmek kâfi ve vafidir. 
Bunları rica ederim. Tashih buyurunuz. (Gürül
tüler) 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Tatlıir, 
teybis gibi birtakım kelimeler vardır. Bu kanun 
halkın eline dağıtılacaktır. Sonra köylü bununla 
amel edecek. Rica ederim, köylü bunlardan ne 
anlar? Bunların Türkçede mukabili varken, ne
den kullanılmıyor? Rica ederim, bunları tashih 
buyurunuz. 

; REÎS — Evvelce takririnizi Heyeti Aliyeye 
arz ettim. Heyeti Aliyenizde evvelki takrir ka
bul edilmedi, efendim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Encümen bu 
kelimeler hakkındaki ademi muvafakatini rica 
ederim, izah etsin. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Evet efen
dim, şayanı arzudur ki, bunların mukabilini bu
lalım ve tamamen Türkçe olarak yazalım. Fakat 
malûmuâliniz yapılamıyor. Umumi kelimeler 
var, herkesin bildiği kelimeler var. Onlardan he
nüz kurtulamadık. Zannediyorum ki, siz de bir
çok Arabi kelimeler kullanıyorsunuz ve herkesin 
de anlıyabileceği kelimeler vardır. Fakat bunlar 
tâyin ve tcsbit edilir ve tamamiyle mukabilleri 
bulunursa o zaman yaparız. Şimdi karışıktır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bunu bizim 
üdebamız ancak anlıyabilir. Bunu köylüler nasıl 
anlıyabilirler? Zatıâlinize soruyorum. (Teybis) in 
tasrifini bana anlatır mısınız? (Handeler) 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Bunun 
Türkçe mukabillerini bulursanız maalmemnuni
ye, arzı şükranla encümen kabul eder. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Vaktiy
le Tuna'da ordu kumandanlarından birisi kâti
bine der ki; oğlum çabuk bir telgraf yaz, zahire 
tükeniyor. Seninki kafiye ararken aradan on gün 
geçiyor. Nihayet kumandan başka yoldan, başka 
tarikle bir adam gönderiyor ve zahire geliyor, 

— 548 — 



1 : 59 21. 
Sonra ordu kumandanı kâtibine der ki; oğlum 
telgrafı yazdın mı? Yazdmsa yarın getir, diyor. 
Yarınki günde zahire yetişiyor. Bunun üzerine, 
eğer senin mektubunun kafiyesini bekleseydim 
ordu aç kalacaktı, diyor. Dünyanın hiçbir mil
let meclisinde bizim yaptığımız gibi hiçbir mil
letin diliyle, hiçbir milletin kalemiyle bizimki 
kadar yakışıksız ve aykırı giden bir şey daha 
yoktur. Arkadaşlar her millet ecnebi lisan-
lardan> yabancı dillerden birtakım kelimeler 
alır. Fakat o eklimeleri aldı mı, o kelimeleri 
hazmeder, tathir kelimesini almaya ihtiyacımız 
yoktur. Zira bunun karşılığı vardır. Zaittir 
alsak bile meselâ : Meşrebeyi alırız, maşraba 
yaparız. Bu olabilir. Bunu kabul ederim. Fa
kat rica ederim. Kurutmak gibi gayet güzel, 
temiz bir kelimemiz varken teybis dersek bu
nun tertibi yanlış olur. Musahhih yanlış okur. 
Bilmem kim yanlış okur. Rica ederim Azer-

- baycan'da bir risale okudum; «Garp Türkleri 
Arapça ve Acemceyi bırakamıyorlar. Şark Türk
leri de henüz bize yetişememiştir. Her iki 
Türklüğün dilini söyliyecek olanjnz, ortada
yız.» diye yazıyordu. Azerbaycan şivesi varsın, 
yükselsin. O da benim kardeşimdir. Fakat bi
zim edebiyatımız az - çok onlara karşı nispeten 
yüksektir. Bu şerefi bizim kazanmaklığımız 
ieabeder. Arabi kelimelerin karşılıkları yoktur 
diyoruz. Rica ederim, gayet güzel karşılıkları 
var. Şuradaki kelimelerin hangisinin karşılığı 
yoktur? Hattâ şu kanunu baştan aşağı okudu
ğumuz vakitte görürsünüz. Bunu hangi Meh-
mecl dayı anlar? Hangi köy imamı anlar, han
gisi okur? Rica ederim. Ziya Paşanın güzel bir 
sözü . vardır. «Arapça ve Acemceyi o kimseler 
çok kullanırlar ki, bilmezler.» 

REİS — Heyeti Aliyenizce muvafakat bu-
yıırulursa Arapça kileme]erin yerine karşılığı 
bulunan Türkçe kelimeler • istimal edilmek üze
re maddeyi encümene iade edelim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Ka
bul ediyoruz. Hattâ encümene gelmesine lü
zum yoktur. Burada tashih ederiz. Kaç kelime
den ibarettir. Derhal karşılığını koyunuz, onu 
kabul ederiz. Beyhude vakit geçmesin. 

REİS — Teklif ediniz efendim. Böyle her 
kelimeyi burada tashih ile uğraşılmaz. Kimin 
teklifi varsa tahrirî bildirsin, reye koyayım. 
94 ncü maddeyi tensip bnyurrusanız encümene 
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iade edelim. Tashih edelim. 94 ncü maddenin 
berayı tadil encümene iadesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, encüme
ne giden bu maddede tashih edilecek diğer 
noktalar var. Meselâ encümeni vilâyet var. 
(Tashih edildi sesleri) Peki o halde «Akdi 
müşareket edebilir» kelimesi var. Edebilirler mi, 
edemezler mi? Bunu münakaşa etmek lâzımdır. 
Yani heyeti idarenin mutlaka müsaadesine mu
allâktır. İki nahiye müşterektir, yahut değildir. 

REİS — Efendim noktai nazarınızı lütfen 
bir takrirle bildiriniz. O suretle reye vaz'ede-
lim. 

MADDE 95. — Maddei anifede beyan olu
nan hususatm ifası için nahiye şûralarmca reyi 
hafi ile müntahap ikişer azadan mürekkep bir 
komisyon teşekkül eder. İşbu komisyon kaymaka
mın davetiyle nahiye şûralarının Kânunuevvel iç-
timamdan evvel merkezi kazada içtima ve kay
makamın veya tevkil eylediği zatın tahtı riyase
tinde inikadederek muayyen olan hususatı müşte
reke için icabeden masariften her nahiyenin tes
viye edeceği miktarı nahiyelerin derecei istifade
lerine göre takdir ve eyyamı mesaiyi tâyin eder. 
Her nahiyeye isabet eden hisse ö nahiyenin ma
sarifi zaruriyesine dâhildir. Aynı zamanda ko
misyon inşaata ne suretle nezaret ve vücuda ge
tirilecek müessesatm kimler tarafından ne yolda 
idare olunacağına dair de karar verir. İcabeden 
memurini tâyin eder ve mukarreratını alâkadar 
nahiye şûralarına tebliğ eder. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Buradan müsade buyuruluyor mu? Kısa söyliye-
eeğim... Bu maddenin encümene gitmesi ieabeder, 
Nahiyelerin behemehal kazaya merbut olması dü
şünülerek yazılmış, yalnız kaymakamdan bahse
dilmiş. Doğrudan doğruya livaya merbut olan na
hiyeler ne olacaktır? Onun için konulacak tâbir 
diğerlerine teşmil edilmek üzere encümene git
mesi lâzımdır. 

REİS — Encümen Mazbata Muharririnin 
mütalâası var mı? 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim her mad
deyi encümene göndermekle bu kanunu büsbütün 
akamete duçar etmekte bir mâna yoktur. Bende
nize kalırsa bu maddeyi encümene göndermeye 
hacet yoktur. Merkez kazasına mülhak kura, li
va kazasına merbut demektir. O kaza ise mu-
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tiisarrıflıktır. Yani -mutasarrıflar merkez kaza
sının kaymakamı ve mülhakatın mutasarrıfıdır. 
Binaenaleyh.-mutasarrıfların kaymakam vazifesi 
görmelerine ve o makamda bulunmalarına naza
ran, ona göre tashih edilir. Binaenaleyh encü
mene gitmeye lüzum yoktur. 

REİS — Efendim; encümen noktai nazarını 
izah buyursun, kabul buyurursanız pekâlâ!.. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Burada bâ
zı kelime farkları vardır. O kelime farklarının 
tashihini arzu buyuruyorsanız madde encümene 
gelir. Encümen kelime farklarını tashih eder ve 
oha göre gönderir. 

REİS — Efendim tadil teklif ediliyorsa lüt
fen tesbit edilip verilsin. Çünkü tadil teklifi ol
mazsa" müşkül olur. Binaenaleyh tahriren teklif 
buyurunuz. Heyeti Aliyeye arz edeyim, Ragıb 
Beyefendi! Tadilnameyi veriniz ve şeklini tesbit 
buyurunuz. 

RAGIB B (Kütahya) — Bendeniz bir teklif 
dermeyan etmiyorum. Bendeniz maddenin aynen 
kabulünü teklif ediyorum. Binaenaleyh encüme
ne gönderilmesine lüzum olmadığı mütalâasını 
dermeyan ediyorum. Tadile lüzum yoktur. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendi birade
rimizin teklifi üzerine Encümen Mazbata Mu
harriri maddenin encümene gönderilmesini tale-
bediyor. 

RAGIB B. (Kütahya) — Onun için tadilna-
mo yok. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bu 
maddenin Ragıb Bey biraderimizin arzusu hilâ
fına olarak encümene iadesini teklif edeceğim. 
Çünkü Türkçe meselesi açıldı. Geçen madde de
nilecek yerde (nıaddei anife) denilmiş, burada 
bu meseleyi açan arkadaşıma teşekkür ederim. Bir-
g'ün halk dilini ve Türkçeyi ortaya attığımız za
manda bana Nerkisi devirlerinden, Nef'i devirle
rinden, bizi mahvetmiş olan devirlerden bahse
dilmişti. 

Asıl ciddî cihete gelelim : İntihap mesailinde 
şûra işlerinde daima nispet esastır. Şu halde te
şekkül edecek olan komisyonlar yalnız ikişer kişi
den mürekkeboluyor. Bir şûranın kırk âzası 
var, diğer şûranın on iki âzası var. O da iki kişi 
gönderir, Diğeri de iki gönderiyor. Acaba bu 
münasip midir, değil midir? Encümen burasını 
izah etsin. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim, bu maddenin ahkâmına itiraz edecek arka
daş yoktur. Yalnız «Kaza ve livaya merbut olan
lar için merbut olduğu en büyük memuruna» su
retiyle tashih edilebilir. Binaenaleyh bu hususu 
yapmak bir iş teşkil ediyor. Yoksa hüküm itiba
riyle şu hüküm yanlıştır diye hiçbir arkadaşı
mız söylemedi. Riee ederim burada müzakere 
edilen lisan değildir. Lisanımızı tashih etmek 
için bu maddelerde mi aklımız başımıza geldi? 
Bütün maddelerde maksadı tamamı tamamına 
ifade edecek esaslı kelimeler bulmak lâzımigeli-
yorsa arkadaşlarımızdan bir encümen teşkil et
meli. Bu encümen bir kanun Meclisten geçer
ken lisan meselesini tashih etsinler ve tercüme 
yapalım. Bunun imkânı yoktur. Binaenaleyh bu 
maddenin encümene gitmesine lüzum yoktur. 
Yalnız kaymakam kelimesine jtiraz olmuştur. O 
da arz ettiğim şekilde tashih edilebilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
kanunun usulü müzakeresinden bahsedeceğim. 
Bu Şerait dairesinde hiçbir kanun yürümez ve 
hiçbir mecliste bu şerait dâhilinde hiçbir müza
kere cereyan edemez. Arapça kelime yerine bir 
Türkçe kelime koymak lazımsa bir tadilname 
verilir. O tadilname üzerine, cereyan edecek mü
zakere neticesinde o madde tadil edilir, Meclis
ten tasdik edilir. Tadilname ve takrir kabul 
edildikten sonra belki madde yeniden tanzim 
edilmek üzere encümene gider. Fakat kanun
daki bir kelimenin Türkçesi yazılsın diye doğru
dan doğruya bu madde encümene gitsin demek 
doğru değildir. Meclis bir tadilname ile encüme
ne noktai nazarını bildirmezse encümen ne ya
par! Yine encümenden başka şekilde kelimeler
le gelecek. O kelimelerden dolayı madde yine 
encümene iade edilecek, binaenaleyh hiçbir iş 
çıkaramayız. Onun için (kaymakam) kelimesi
nin yerine her hangi bir kelime bulunursa tadil 
için bir takrir verilir. Tarafı Riyasetten reye 
konur, kabul buyurulursa encümene gider, yani 
madde içerisindeki kelime Türkçe değil de Arap
ça kelime ise bir tadilname verilir. O tadilname 
de 'Heyeti Celilece kabul edilirse madde ya en- . 
cümene havale edilir veyahut da Mecliste tadil 
edilir. Binaenaleyh sununla şu vardır, şundan 
bu çıkar, şu şöyle gelmiştir, bu böyle olmuştur 
demekle olmaz. Çünkü encümene gidip tadil 
edilen maddelerin burada yine aslı kabul edil
miştir. Fakat bigayrihakkin encümene gitmiş, 
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gelmiştir. Onun için rica ederim müzakereyi 
usul dairesinde cereyan ettirelim. Her kimin 
noktai nazarı varsa 'kürsüde beyanı mütalâa ile 
tadilname versin. Encümene gitmesine cidden 
lüzum hâsıl olursa o zaman encümene gitsin. 
Kaymakam kelimesi çıksın, Mehmed şöyle yap
sın, Ali böyle yapsın diye encümene gitmek 
nasıl olur efendim? Ve böyle bir şeye itiraz 
etmekle kanun çıkar mı rica ederim? 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen var mı? 
REŞÎD A&A (Malatya) — Beyefendiler; 

bendenizin anlayışına göre bu kanunu tûl müd
det süründürmemeli. Çünkü bu kanun netice
lenip de ve nahiyeye gittikten sonra her bir 
maddesi tadil ve bâzısı tayyedilecektir. Evvel 
emirde bu kanun köylünün anlıyacağı bir kanun 
değildir. Ne ise kabul edelim. Sekiz yaşında
ki bir çocuğun eline sarf ve nahiv kitabı da ve
rilip de okutulmaz. Bu, Nahiye Kanunu ahali
nin eline verildikten sonra hini tatbikinde bir
çok maddelerinin tadiline lüzum görülecektir. 
Esasen bu nahiye halkının anlıyahileceği Mi
kamın değildir. Binaenaleyh halkın anlıyabile-
ceği bir tarzda kanun yapılmalıdır. Mahallî 
şûralar hakkında bir Kanun vardır. O kanunu 
onlara gönderin, eğer bu kanunun ahkâmını 
anlar ve tatbik ederlerse o zaman söyleyin. Bu 
katiyen köylünün anlıyacağı bir kanun değil
dir. Binaenaleyh encümene gitmek, tûl müd
det sürünmektense o kanunu kabul etmek lâ
zımdır. Benim anlayışım budur. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim, biz 
her hangi bir livanın veyahut her hangi bir 
nahiyenin umuru smaiyesini, umuru iktisadi-
y esini mahalline bıraktık. Demin bendeniz 94 
ncü maddeden bahsediyordum. Halbuki bura
da mesaili sıhhiyeden bahsediyor. Bunlar ma
hallî vazaiftendir. Ve nahiyeler arasında ola
cak bir iştir. Nahiyelerin birbirine ne dahli 
var? Mütemadiyen burada kaymakamlardan 
bahsediliyor. Binaenaleyh burada iyice düşün
mek ve ondan sonra da kabul ettiğimiz madde
lere tevfik eylemek üzere bu maddenin de en
cümene gitmesi lâzımdır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, 84 ncü madde aynı sebepten dolayı 
ve yalnız kaymakam kelimesi konulmuş ol
masından dolayı encümene gitti. Binaenaleyh 
bu maddenin de gitmesi lâzımdır. Çünkü şâmil 
bir tâbir ne olaeaksa o maddede, bu maddede 
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o istimal edilecektir. Şimdi bunu Heyeti Celiîe 
tadil eder. 84 ncü maddeyi de başka şekilde 
getirirse encümenin tesbit ettiği ne olacaktır? 
Onun için tacile lüzum yoktur ve esaslı bir 
tehir de değildir. Her iki madde encümene git
sin encümen her ikisine şâmil ve umumi bir 
tâbir bularak tekrar Heyeti Celilenize sevk 
eder. 

Riyaseti Celileye 
95 nci maddenin üçüncü satırındaki (Kay

makamın davetiyle) fıkrasının tayyı ile (Ma
hallinin en büyük idare memurunun davetiyle) 
ibaresinin derciyle maddenin olveçhile kabulü
nü teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

REİS — Mustafa Bey takririnizde 96 ncr 
maddeden bahsediyorsunuz. Müzakere edilen 
95 nci maddedir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yanlış ya
zılmış.. 

, Riyaseti Celileye 
Elli yedinci madde ile nahiye şûralarının 

vilâyat şûralannea tâyin olunacak zamanlarda 
vâki olması kabul edilmiştir. îşbu maddedeki 
Kânunuevvel kaydının ona göre tashihini tek
lif eylerim. Erzurum 

Hüseyin Avni 

REİS — Efendim, tadil teklifleri vardır. 
Aynı zamanda Dahiliye Encümeni de madde
nin encümene iadesini teklif ediyor. Heyeti Ali-
yenizin reyine arz ediyorum. Encümene hava
lesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse
riyetle berayı tashih encümene iadesi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 96. — Komisyon nahiye şûraları gibi 
icrayı müzakerat ve ekseriyeti âra ile ittihazı 
karar eyler. Nahiye şûraları mukarreratı hak
kında beşinci fasılda 'beyan olunan ahkâm mua
melât komisyon kararları hakkında da caridir. 

REÎS — Efendim, 96 nci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, ahkâm, muamelât için (vav) ister. 

REÎS — 96 nci maddedeki ahkâm, muame
lât ifadesinin arasına bir (vav) ilâvesi suretiy
le, «Ahkâm ve muamelât komisyon kararları 
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hakkında da caridir.» şekline kalbiyle 96 ncı ı 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 97. — Nahiye şûraları muhtelit 
komisyon mukarreratma, tarihi tebliğinden iti- | 
baren on beş gün zarfında vilâyete müracaatle 
itiraz edebilir ve vilâyet dahi encümeni vilâ
yet kararını itirazname tarihinden itibaren on 
beş gün içinde tebliğ etmeye mecburdur. En-
cümeni vilâyetin kararı katidir. jj 

BEİS — 97 nci madde hakkında söz istiyen [ 
var mı, efendim? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Efendim, üçüncü satırda «On beş gün zarfın
da vilâyete müracaat ve itiraz edebilir; vilâyet 
dahi» dan sonra vilâyet şûrasına ve idare he
yet: olarak (Olmadı sadaları) Efendim, tadil 
teklifini takdim ediyorum. 

REİS — Efendim, encümenin teklif ettiği 
şekli muaddeli Heyeti Aliyenize arz ediyorum. 

MADDE 97. — Nahiye şûraları muhtelit ko
misyon mukarreratma tarihi tebliğinden itiba
ren on beş gün zarfında vilâyet şûrasına mü
racaatle itiraz edebilir. Vilâyet dahi vilâytt şû
ra veya idare heyeti kararını itirazname tari
hinden itibaren on beş gün içinde tebliğ etme
ye mecburdur. Vilâyet şûrası veya idare heye
tinin kararı katidir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sahib) — «Vi
lâyete itiraz edebilir, deniliyor. Encümen, vilâ
yetten ne kasdediyor, valiyi mi kastediyor?» «Vi
lâyete müracaatle itiraz eder» den maksat nedir? 
Eğer vilâyetten maksat, vali ise; valiye müra
caat eder, demek lâzımgelir. Çünkü, vilâyet te
kerrür ediyor. Sonra nahiye şûraları muhtelit 
komisyon şûraları mukarreratma tarihi tebliğin
den itibaren on beş gün zarfında, vilâyete mü
racaatle itiraz edebilir. Yani aşağıda, kati dedi
ğiniz karar, hangi karardır? Şûrayı vilâyetin 
verdiği karar mıdır? Yani itiraz üzerine verile
cek karar mıdır? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Evet o ka
rardır. Sonra vilâyet, vali ikisi birdir. Çünkü, 
ruh değişmiyor, olabilir. Tâbiratı resmiyemizde, 
(Valiye müracaat olunur, vilâyete mürocaat olu- I 
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nur), diyebiliriz. Beis yoktur. Maksat validir. 
Evvelâ vilâyete müracaat edecek, vali de vilâyet 
şûrasına havale edecektir, şûra kararını verecek. 
Mamafih dediğiniz gibi de olabilir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Son
ra tebliğ etmeye mecburdur, diyorsunuz. Nereye 
efendim?.. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Nahiye şû
rasına.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Affınızı is
tirham ederim, tam eski devrin, eski idare me
muru zihniyetiyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
muhalif beyanatta bulunuyorsunuz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Ne cihet
ten efendim? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu nok
taya itirazen burada saatlerce söz söylemişimdir. 
Yeni vilâyetlerimizde, ikişer vali bulunacaktır. 
Biri mahallin valisi, diğeri merkezin valisi... 
Eğer mahalln valisine müracaat etmezse, Teşki
lâtı Esasiye Kanunu alt - üst edilmiş olur. Bina
enaleyh, ister vali denilsin, ister vilâyet denil
sin, her halde mahallin valisine müracaat etme
lidir. Yoksa o kanunun ruhuna muhalif hareket 
etmiş olursunuz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
rica ederim, netice itibariyle hükmü kim) verii-
yor? Vilâyet şûrası, yahut meclisi idarei vilâyet 
veriyor. Vali vasıtai icradan başka bir şey olmu
yor. Asıl hükmü vilâyet şûrası veriyor. Yahut 
idare heyeti veriyor. Binaenaleyh, vali vasıtai 
icraiyeden başka bir şey değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, malûmuâlileri vilâyette vali olmakla bera
ber bir de vilâyet şûra reisi vardır. Şimdi vilâ
yet şûrası burada mercidir, beyin iddiası bura
sıdır ve muhiktir. Nahiye şûralarının mercii doğ
rudan doğruya vilâyet şûrasıdır. Yoksa makam 
itibariyle merci, vali ve kaymakam değildir. Bu
na şûra reisi, dersek daha iyidir ve böyle tashih 
edersek daha isabet etmiş oluruz. Ona vali demi
ydim. Esasen maksatları da budur. Bunun bu 
suretle tashihini teklif ederim. 

REİS — Teklifte bulunan rüfeka, lütfen tah
riren tekliflerini Makamı Riyasete versinler. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Encümen 
kabul eder. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü
men kabul ediyor. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, mahallî 

idarelere merkezden tâyin olunan valilerin mü
dahale salâhiyeti katiyen yoktur. Ancak, kavani-
ni umumiyeye muhalif kararlar ittihaz ettikleri 
vakit, şûralar Büyük Millet Meclisine, bildirmek 
üzere müdahale edilir. Başkaca katiyen müda
hale edemez, onun için maddedeki vilâyet keli
mesinden maksut, ister vali olsun, ne olursa 
olsun katiyen doğru değildir. Daima şûranın 
reisleri vardır. Şûra reisleri, aynı zamanda şûra 
heyetinin dağıldığı zaman heyeti icraiye reisi
dir. Yani icra ve idare heyetlerinin de reisidir 
ki, şûra reisi, diye iş görecektir. Buradaki mad
dede bulunan vilâyet kelimesinin yerine şûra reis
leri, diye tadilini teklif ediyorum ve zannediyo
rum ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununa da bu şekil 
muvafıktır. 

REÎS — Bu madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Şu halde bu madde hakkındaki mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kifa
yet kabul edildi, efendim. 

Rüfekamn tekliflerine intizar ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Doksan yedinci maddedeki; «Vali» yerine 

«Vilâyet Şûra Reisi» suretinde tadilini teklif 
ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

«... zarfında vilâyet şûra riyasetine mü-
racaatle itiraz edebilir. Reis dahi, vilâyet şû
rası veya idare heyeti kararının itirazname tari
hinden itibaren on gün içinde tebliğ etmiye mec
burdur. Vilâyet şûrası veya idare heyetinin ka
rarı katidir.» 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki «vilâyet» kelimesinin «şura reisi

ne» şeklinde tadilini teklif ederim. 
Kütahya 

Ragıb 

REÎS — Ragıb Bey, Hüseyin Avni Beyin 
takririni reye korsam, maksadınız hâsıl olur 
mu? 

RAGIB B. (Kütahya) — Olur efendim. 

REÎS — O halde Ragıb Bey de, Hüseyin 
Avni Beyin teklifini kabul ediyor. 97 nci mad
dedeki vali yerine şûra reisi suretiyle tadi
lini teklif ederim, diyor. Çu tarzda maddeyi 
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tadilen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim, tekliflerinizi vaktü zamaniyle ih
zar buyurmanızı tekrar rica ederim. Bir mesele 
takarrür ettikten sonra itiraz Duyuruluyor. Bu 
ekseriyetin kararma itiraz oluyor. Bunu He
yeti Aliyenize tekrar tekrar arz ediyorum. Rica) 
ederim unutulmasın. 

ALÎ SÜRURÎ Ef, (Karahisarı Şarki) — 
Kabul edilen teklife göre (vilâyet) kelimesi 
vardır. (Vilâyet) kelimesi yerine «idare heyeti 
kararı dahi» diye söylemek icabeder. Ondan 
sonra noktai nazarınızı tekrar izah buyurursu
nuz. 

(97 nci maddenin şekli musahhahı okundu.) 
REÎS — Var mı efendim teklifiniz? 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Yanlıştır efendim. 
REÎS — Nasıl olmasını arzu ediyorsanız izah 

buyurunuz. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim o tek

lif içinde dâhil olduğum için başka türlü teklif 
etmiyorum. 

ALÎ SÜRURÎ. Ef, (Karahisari Şarki) — 
îtiraz edebilir dedikten sonra riyaset dahi vi
lâyet şûrası veya idare heyeti kararını tebliğ 
eder. 

Yani vilâyet kelimesi riyasete tebdil oluna
caktır. Başka bir şey lâzımgelmez. 

REÎS — Nerede efendim? Hangisidir? 
Efendim maddenin şekli ahîri Heyeti Ali

yenize arz edilecektir. Rica: ederim dikkat edi
niz. 

MADDE 97. — Nahiye şûraları muhtelit ko
misyon mukarreratına tarihi tebliğinden iti
baren on beş gün zarfında vilâyet şûra riya
setine müracaatle itiraz edebilir. Rçis dathi vi
lâyet • şûra veya idare heyeti kararını itiraz
name tarihinden itibaren on beş gün içinde 
tebliğ etmiye mecburdur. Vilâyet şûrası veya 
idare heyetinin kararı katidir. 

BEHÇET B. (Kânğırı) — Orada bir mec
buriyet kelimesi vardır, bu da kaldırılmalıdır. 
Vilâyet şûra reisine mecbursun demek pek doğ
ru değildir. 

REÎS — Efendim Behçet Bey «mecburiyet» 
kelimesinin tayyını teklif ediyor. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Hayır sadaları) kabul 
edilmemiştir efendim. 
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Şu haidy maddeyi son şekilde reyi âlinize | REİS — 98 nci maddeyi bu suretle kabul 

arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini edenler lütfen elllerini kaldırsın. Kabul edil-
kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. mistir. 

MADDE 98. ~ Komisyon inhilâl vukubu-
lursa yerine diğer âza . inithabolunur. Ve nahi
ye şûrası teceddüdettikçe komisyon âzası ye
niden inithabolunur. İnfisah halinde yalnız mün
fesih meclisten yeniden âza intihabolunur. Eski 
âza yeni âza tâyin olununcaya kadar vazifelerine 
devam eder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaş
lar bazan malûmu ilânı kabîlind'en maddeye bir 
şeyler yazılabilir. Fakat burada katiyen bu 
maddenin lüzumu yoktur. Komisyonda inhilâl 
vukubulursa yerine diğer âza tâyin ve intiha
bolunur. Yüzde yüz muhakkaktır, bu böyle 
olacaktır. Nahiye şûrası teceddüdettikçe komis
yon âzası tekrar intihabedilecek, bu tabiatiyle 
olacaktır. Binaenaleyh madde zaittir. Eski âza, 
yeni âza tâyin oluncaya kadar vazifesine devam 
eder. Bu da malûm, binaenaleyh madde baştan
başa. tayyedilmelidir. Ve tayyedilmesi lâzımdır. 

RÎFAT B. (Tokad) — Bendeniz de bu fi
kirdeyim. 

REİS — Efendim encümenin bu husustaki 
fikri nedir? 

AHMED HİIİMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
encümen bu maddenin bu şekilde kalması taraf
tarıdır. Yalnız maddenin başında (komisyon) 
denilmiş (komisyonda) olacaktır, sonra, (nahiye 
şûrası) deniliyor İd, orada da (ve) fazladır, 
bunlar matbaa hatasıdır. 

REİS — Efendim, encümen maddenin aynen 
ipkasını talebetti. İki tane de tay takriri vardır. 
Birisi Tokad Mebusu Rifat Beyin, diğeri de Tu-
nalı 'Hilmi Beyindir. 98 nci maddenin tayymı 
teklif ediyorlar, 98 nei maddenin tayymı kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın, kabul edilmemiştir 
efendim. Şu halde encümen aynen ipkasını ta
lebetti, yalnız bâzı kelime tashihi yaptı. Mad
denin son şeklini arz ediyorum : 

MADDE 98. — Komisyonda inhilâl vukubu
lursa yerine diğer âza intihabolunur, Nahiye şû
rası tereddüdettikçe komisyon âzası yeniden in
tihabolunur. İnfisah halinde yalnız münfesih 
meclisten yeniden âza intihabolunur. Eski âza 
yeni âza tâyin olununcaya kadar vazifelerine 
devam eder. • r > 

MADDE 99. — Kaymakam ve nahiye müdü
rü komisyon kararlarını mevkii tatbika vaz'ey-
ler. İnşaata dair lâzımgelen mukaveleleri tanzim 
ve müşterek bütçe dâhilinde sarfiyatı icra eder.. 
Komisyonun usulü muhasebesi nahiye usulü 
muhasebesinin aynıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim en
cümenden izahat istiyorum. (Kaymakam veya
hut müdür) deniliyor, bunları izah etsinler. 

AHMED HİLMİ B. ('Kayseri) — Efendim 
bunun n'esini izah edeceğiz? Hangisidir anlıya-
madım. 

'TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim or
tada bir iş var. Bu işi ya (kaymakam yapacak, 
yahut nahiye müdürü. Kaymakam «Ben yapaca
ğım diyor. Müdür, hayır sen yapmıyaca'ksm "ben 
yapacağım» diyor. Ben böyle anlıyorum. 

AHMED HtLMl B. (Kayseri) — Efendim, 
merkez kaza olan yerlerde kaymakam da var
dır, nahiye müdürü de yardır. İkisi de hem salâ-
hiyettar ve hem de alâkadardır. Bostan höyüğü 
değildir. Elbette komisyon bir karar verecektir. 
O da tatbik edecek. Yani kaymakama lüzum 
vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şu halde de
mek oluyor ki, kaza merkezi olan yerlerde na
hiye müdürü iş'e bakmıyacak. 

-AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
kaza merkezi değildir. Fakat kaymakam da var, 
nahiye müdürü de var. Şimdi efendim şu Anka
ra. merkez olması itibariyle Ankara nahiyesinin 
merkezidir. Bendeniz müdür, zatıârmiz kayma
kam ; burada işe zatıâliniz de bakacak, İcabında 
ikisi de alâkadar olabilecek. • 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Demek bir 
•posta iki şeyh oturacak. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu muhtelit komisyonlar hakkında ya kayma
kam fazla, yahut nahiye müdürü fazladır. Çünkü 
bir nahiye l i r karyenin dair esidir. Halbuki muh
telit olması ve diğer nahiye ile müşterek olması 
hasebiyle kaymakamın olacağı yerde müdür faz
ladır. 

Binaenaleyh kaymakamın olacağı yerde şû
ranın muhtelit olmasına göre müdür fazladır. 
Muhtelit olmamasına göre kaymakam fazladır. 
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Fakat mesele muhtelit komisyonlar hakkında
dır. Şu halde kaza ise kaymakam, liva ise vali, 
nahiye müdürü yerine 'komisyon mııfkarreratını 
tatbik ©der. Eğer o salâhiyeti Veriyor ve nahiye 
müdürü fazla kalıyorsa hükme göre... 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — O noktai 
nazara göre, birinci noktai nazara güre malûm.. 
O halde vali, nahiye müdürü, kaymakam, hep
sinin tekerrür etmesi lâzımdır. Eğer muhtelit ol
mazsa, yalnız nahiye müdürü olmak ihtimali de 
vardır. Bazan nevaM müdürleri olur. Bir nahi
ye ile muhtelit olmaz. Muhtelit *oimaik için bir
kaç nahiye müdürü olacak. Bu birkaç nahiye
den mürökkep komisyon olması dolayısiyle ne-
vahi müdiranı 'giriyor. Kaza kaymakamı ile na
hiye müdürü denilirse 'komisyon olmaz. îhtilât 
olmak için birkaç, nahiye müdürünü kaldırmak 
lâzım'dır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Be
yim ; bu madde nahiye komisyonunun ittihaz et
tiği kararı infaz edecek bir karar (gösteriyor. 
Hailbuki nahiye şûra heyetlinin ittihaz edeceği 
muıkarreratı tatbik edecek olan o nahiyenin 
şûra reisi olan nahiye müdürüdür. Bu vazife 
müdüre aittir. Kaymakam yalnız inzibata me
murdur. Binaenaleyh kaymakamı şûra işleriyle 
alâkadar etmenin mânası nedir? 

AHMED HlLMt B. (Kayseri) — Komisyon 
muhtelit olduğu için iki nahiyeye taallûku var
dır. İki nahiyeye ait olduğu zaman, şüpesiz o 
«Bana ait değildir.» diyecek diğeri «Bana ait 
değildir.» diyecek. O halde kazanın kaymaka
mı vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mad
de o şekilde tanzim edilmiş olsa daha iyi ol
maz mı? 

RIFAT B. (Tokad) — Bu 99 ncu madde, 97 
nci madde ile tearuz teşkil ediyor. 97 nci mad
de diyor ki: «Şûralar, muhtelit komisyon muh-
karreratmm tarihi tebliğinden on 'beş gün zar
fında vilâyete müracaatle itiraz eder» Halbu
ki burada «Muhtelit komisyon kararları, doğ
rudan doğruya kaymakam ve nahiye müdür
leri tarafından tatbik edilir» diyor. Halbuki 
burada şûranın alâkasını kesiyorsunuz. 97 nci 
maddede şûraya itiraz edebilir diyorsunuz. 
Müdüre tebliğ eder de yaptıracak olursa nasıl 
olur? 

AHMED HİLMİ Ti. (Kayseri) — Onun Bü
yük bir farkı yok.. 

6. im ö : 1 
; OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Efen

dim mademki bunları sadeleştirmek, farisi ye 
arabi kelimeleri çıkarmak istiyoruz. Bu gibi 
daha sakîl olan (Komisyon) ve saire gibi tâbir
ler neden ıslah edilmiyor? ©unların yerine baş
ka kelime bulunamaz mı ? Bunun Türkçesi yok 
mudur? Yani zatıâlinizden bunu sual ediyorum 
ve bendeniz (Komisyon) yerine (Dernek) keli
mesinin kullanılmasını teklif ediyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) —Efendim en
cümen lisan mütahassısı değil. İhtimal ki bunları 
bilen bulunabilir. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, doksan 
beşinci maddede muhtelit encümenlerin riyase
tini kaymakamların ifa edeceğine göre bunla
rın mukarreratının da yalnız kaymakamlara 
ifa ettirilmesi lâzımdır. O (halde buradaki (Mü
dür) katiyet kesbetmedi ise oradan kaymaka
mı kaldırmalı mıdır? 

AHMED HlLMl B. (Kayseri) — Bunlar 
iki nahiyeye aittir. Bir nahiye müdürü o mu-
karreratı infaz edebildiği takdirde, nahiye 
müdürü infaz edebilecektir. Fakat şayet kay
makam infaz edemiyecek olursa o infaz ede
cek. 

* RAGIB B. (Amasya) — O halde, tevkil ede
ceği zat hangi nahiyeye ait ise o nahiye müdü
rünü tevkil eder. O ifayı vazife eder. Yoksa, 
95 nci madde ile tearuz teşkil ediyor. 

AHMED HlLMt B. (Kayseri) ~~ Farz ede
lim ki efendim, iki nahiye arasında münaziün-
fih bir yayla meselesi vardır. O yaylanın her 
hangi bir nahiyeye aidolduğunu, meselâ (B) 
nahiyesine aidolduğunu komisyon tesbit ede
rek karara raptetti. Şimdi o (B) nahiyesinin 
müdürü karan tatbik ederse febiha; şayet in
fazında izharı aczederse kaymakama müraca
at eder. Kaymakam komisyonun kararını infaz 
ettirir. Binaenaleyh gerek kaymakam ve gerek 
nahiye müdürünün her ikisinin de lüzumu 
vardır. 

DR. MUSTAFA B. (Kozan) — Burada ko
misyonun vereceği kararlar yalnız nafıaya, ma
arife ve sıhhiyeye ait kararlardır. Binaenaleyh 
kaymakamla alâkası yoktur. Kaymakamın ora
daki vazifesi asayiş meselesidir. Gerçi menafi'i 
müşterek ise de her hangi bir nahiyede, gerek 
harabolan bir yerin yapılması ve gerek maari
fe ait bir işin görülmesi, sıhhiyeye ait bir mü
essesenin yapılması bir meseledir. Fakat kay-
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makamın bunlarla katiyen alâkası yoktur. Bu
radan kaymakam kelimesi kalkmalıdır. «Alâ
kadar nahiye müdürleri komisyonun kararını 
tadil eder.» Şeklinde 'bir şey olmalıdır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim 
95 nei maddede Ragfb Beyin buyurduğu me
sele doğrudur. Bu muhtelit komisyonlar, kay
makamla mı idare olunacak? İdare memurla-
riyle mi idare olunacak? Davet edecek olan 
belli ve muayyen değil. Halbuki bu maddeye 
göre bir iki nahiye bu hususta birleşti, karar
larını verdi. Bunu icra etmek için kaymakamı 
mı salâhiyettar kılacağız? Nahiye müdürü den
diği zaman hangi nahiye müdürü? Çünkü iki 
üç nalhiye müdürü var. Bu madde zannediyo
rum ki yapılan kanun kura kanunu diye telâk
ki olunarak buraya yanlış olarak konmuştur. 
Eğer sıfatını inzibati olarak kabul ettiğimiz 
kaymakamı, eğer böyle idareye müdahale ettire
cek isek prensip değişir. Nahiye müdürüne verirsek 
nahiylerin birisini birisine merbut kılmak mec
buriyetinde k Jırız. Bu da musarrah değildir. 
Bu madde noksandır. Encümene gitmeli, encü
men bu maddeyi ikmal etmelidir. Maddeyi şim
diki haliyle kabul ettirmek hususu ileri sürü
lüyor. Heyeti Celile bunu kabul eder mi. Bil
mem. Kaymakam asayişten mesuldür. Bir köprü 
yapılırken o köprü için muktazi paranın sureti 
sarfına emir verirse müdahale demek olur. Bi
naenaleyh bunun da encümene gitmesi zaruridir. 
Veyahut nahiye müdüründen biri bakur'a neza
ret eder. Bu esas kabul edilmelidir. Bendeniz 
kaymakamın idare hususuna karışmasını zait 
görüyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim mad
denin encümene gitmesi zaruridir. Bahusus bir 
nokta daha var ki hiç düşünülmemiş. İki nahi
ye yanyana, fakat biri filân kazaya merbut, di
ğeri başka kazaya merbut. Bu şık burada kati
yen kaale alınmamış. Şu halde komşu olan iki 
nahiyenin müşterek olan işlerini tanzim ve icra 
edecek olan kimdir? Hangi komisyondur? Bina
enaleyh bu cihet de düşünülmek üzere maddenin 
encümene iadesi lâzımdır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu me

sele, menafii müşterek olan iki mühim nahiye şû
rasından terekkübedecek muhtelit mecliste ittihaz 
edilecek mukarrerata aittir. Bu kararı tarafeyn
den birisi kabul etmezse vilâyet on beş gün zar

fında karar verecek ve kararı kati olacaktır. 
Bu kararı kim yapacaktır, meselesine gelince, 
vilâyet şûrasının katî olan bu kararını tatbik 
edecek yine şûradır. Emreder. Bunun için kay
makamın vücuduna lüzum yoktur. Kaymakam 
tayyedildiği gibi mahallî şûra her hangisi haksız 
ise o tarafı mukarreratma tâbi tutar emreder, 
meseleyi halleder. 

REİS — Efendim bâzı tâdil teklifleri vardır. 
Heyeti Aliyenize arz edeceğim. 

Riyasete 
99 ncu maddenin fıkrai ulâsmm şu suretle 

tadilini teklif ederim. 
Nahiye müdürü şûraca kabul ve arz edilecek 

muhtelit komisyon mukarreratını mevkii tatbika 
vaz 'eder. 

Tokad Mebusu 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
99 ncu maddenin birinci fıkrasının berveçhi 

âti tadilini teklif ederim. 
Alâkadar nahiye müdürleri komisyon karar

larını mevkii tatbika vaz'eyler. 
Kozan 

Dr. Mustafa 

REİS -T- Efendim encümen maddenin takrir
lerle beraber yani rüfekanm noktai nazarlarına 
gö-re ikmal edilmek üzere encümene iadesini isti
yor. Reyi âlinize arz edeceğim. Takrirlerle bera
ber 99 ncu maddenin encümene iadesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul eddin iş
tir. 

Efendim 100 ncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 100. — Komisyonun müdellel kara
rı ve encümeni vilâyetin tasvibiyle mezkûr ko
misyon münfesih olur. Ve tesviyei hesabatı me
selesi her nahiyenin derecei iştirakine göre ko
misyonca hallolunur. İhtilâf vukuunda encü
mence katî olarak karar verilir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı ? 

RİFAT B. (Tokad) — Encümen bu madde 
hakkında izahat versin, anlaşılmıyor. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Bu maddede encümeni vilâyet 
var. Bu (Encümeni vilâyet) cümlesinin yerine 
«Vilâyet şûrasının» veya «İdare heyetinin» dene
cek. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey bir 

kelime müsaade buyurunuz gayet mühimdir. 
MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HÎLMt 

B. (Kayseri) — İşte efendim,«encümeni vilâyet», 
«vilâyet şûrası veya idare heyeti» şeklinde tashih 
olunacaktır. 

REİS — Efendim şekli musahhahı okuyoruz. 
MADDE 100. — Komisyonun müdellel kara

rı vilâyet şûrasının veya idare heyetinin tasvi-
biyle mezkûr komisyon münfesih olur ve tesviyei 
hesabat meselesi her nahiyenin derecei iştirakine 
göre komisyonca hallolunur. İhtilâf vukunda 
vilâyet şûrası veya idare heyetinde katî olarak 
karar verilir. 

RİFAT B. (Tokad) — Münfesih olur de
mek ne demektir? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kendi 
kendine mi fesih kararı verecektir? 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Müsaade buyurun efendim. Bir 
iş için bunlar toplanıyorlar, «artık işimiz bitti» 
diyorlar, müdellel kararlarını veriyorlar. «İşimi
zi bitirdik» diyorlar, vilâyet şûrasına arz ediyor
lar. Vilâyet şûrası da «evet vazifenizi yaptınız» 
diyor. Yani feshedilmiyor, münfesih oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurunuz efendim. «Komisyon vazifesini ikmal 
ettiğine dair karar verir...» Böyle demelidir, sa
rih olmalıdır. 

RİFAT B. (Tokad) — Ha işte o zaman olur. 
MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 

B. (Kayseri) — Pekâlâ... «Komisyon vazifesinin 
hitam bulduğuna dair karar verir vilâyet şûrası 
veya idare heyeti tasvibederse mezkûr komisyon 
münfesih olur» 
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RİFAT B. (Tokad) — Komisyon kendi ken

dini fesheder mi? 
MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 

B. (Kayseri) — Münfesih olur efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 

zannederim bu üçüncü veya dördüncü defadır 
ki, Dahiliye Encümeninden istirham ediyorum 
Yazıktır, günahtır bu beyhude geçen vaktimize... 
Encümen bunu okusun. Nahiye denilecek yerde 
karye denilmiş, «Vilâyet şûrası» denilecek yer
de «Encümeni vilâyef» denilmiş. Bunları tashih 
etsin buraya getirsin. Bunu milletin istikbali 
namına rica ediyorum. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REİSİ ESAD B. 
(Lâzistan) — Heyeti Umumiyeye mal olmuş bir 
kanundur. Bir teklif yapılıp da encümene gel
memiştir. Buralarda tashihat teklif edilirse en
cümene gider, encümenin noktai nazarı sorulur.. 
Encümen de noktai nazarını beyan eder. Mesele 
budur. Yeniden encümende tetkik ve tahkik 
doğru değildir. (Doğru, doğru sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İddiam yel
den göğe kadar haklıdır. Bu Heyeti Umumiye 
burada (Meclis) yerine (Şûra) kabul etmiştir. 
Binaenaleyh bundan sonra gelecek maddelere e 
hep şûra olacaktır. (Nahiye) kelimesi yerine ka
tiyen (Karye) kelimesini kabul etmemiştir. Bun
lar burada dikkatsizlik yüzünden yazılmıştır. 
Binaenaleyh «Heyeti Muhteremeye mal olmuş 
tur.» tâbiri doğru değildir. Ve encümenin şim
diki itirazı, müdafaası katiyen çürüktür. Yazık
tır. Milletin aziz vakitlerine hürmet edelim. Hat
tâ imlâ yanlış ise bile yine kabul edelim, öyle miî 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Efendim sonradan Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu kabul ettik. Orada vilâyet 
şûraları, vilâyet idare heyetleri var. Bu tanzim 
edildiği zamanda encümeni vilâyet vardı. Fakat 
Encümeni Vilâyet yerine şûra olacak. Onun için 
burada, nerede encümeni vilâyet varsa vilâyet 
şûrası tarzında tashih edilecek... 

REİS — Efendim fazla yorulduk. Anlaşıl
makta müşkülât görülüyor. 

On beş dakika tenefüs için celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı celse; saat: 4,05 



REÎS 

Î K t N C Î GELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 4,30 

İkinci Eeisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

BEİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 

2. ~~ Yunan mMalmıine dair milletlere çeki-
lecek protesto notam 

REİS — Malûmuâliniz bugün Nevahi Kanu
nunun müzakeresine başlanmış idi ve bugün He
yeti Umumiyenin ka ran veçhiyle Nevahi Kanu
nunun müzakkeresi mukarrer idi. Fakat Heye
ti Celile karariyle Düveli Mütelife parlâmento-
lariyle, bâzı cemiyetlere keşide edilecek no
tanın müsveddesi Hariciye Encümenince ihzar 
edilmiş olduğundan şimdi okunmasını ve mü
zakere edilmesini kabul edenler, lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan ve bü
tün mileli mütemeddine mecalisi mebusaniyle 
mezkûr memleketler ve Alman, Mısır, Tunus, 
Cezair matbuatına, hukuku beşer, Hind Hi
lâfet Komitesi, Lozan Yurdu gibi cemiyetlerin 
kâffesine verilmek üzere Paris Mümessili 
Ferid Beye telgrafla çekilecek olan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 18 Haziran 1338 tarih
li Celsesinde verilen takrir mucibince Hariciye 
Encümeni tarafından yeniden ihzar olunan Yu
nan mezalimine dadr nota. 

1920 senesinde İstanbul'da içtima eden Os
manlı Meclisi Mebusanınea ilân ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisince aynen kabul olunarak Mi-
saki Millî ile tesbit ve tahdidedilen, Vilson 
prensipleriyle ve 1918 senesinde Britanya Baş
vekili Mösyö Loidcorc'un İngiltere Parlâmen
tosu huzurunda iradettiği nutukla da nüfusça, 
tarihçe, harsçe, iktisatça Türk olduğu ve Türk
lere kalması lâzımgeleceği zikir ve beyan edi
len eski Osmanlı İmparatorluğu aksamı mema-
likinden bir kısmı mühimmi Mondros Mütâ-
rekenamesinin hükümeti itilâi'iye tarafından 
nakzı suretiyle elyevm dört seneye karip bir za
mandır tekmil beynelmilel kavait hilâfına ola
rak Yunan ordusunun tahtı işgalinde bulunu

yor, hukuku düvelce bir milletin hakkı istik
lâl ve hürriyetine karşı irtikâbolunmuş bir cü
rüm mahiyetinde olarak maatteessüf düveli iti-
lâfiye mümessillerinin gözleri önünde ve donan
malarının himayelerinde İzmir şehrinde binler
ce masum kanlarının dökülmesiyle başlıyaıı ve 
hâlâ en feci bir surette devam eden bu pek hak
sız işgalin bidayetinden beri Yunan ordusu ef
rat ve zâbitanı tarafından işgal altındaki yer
lerde kalan Türk ve Müslüman ahali hakkın
da reva görülen mezalim ve fecaiyii, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bükümeti hükümâtı iti-
lâfiye nezdiude mükerrereıı protosto etti. İz
mir havalisinin düveli muazzama, himayesinde 
Yunanlılarca işgalinden kısa bir müddet sonra 
yine bu devletler canibinden mezalim tahkika
tına memur edilen Ceneraller Komisyonunun 
muhik ve bitaraf raporlariyle Türkiye Büyük. 
Millet Meclis;! Hükümetinin mârrüzzikir mü-
tevali şikâyetleri semerebahş bir netice vere
medi. Bugün dört yıldan beri, işgal nıınta-
kasmda kalan betbaht Müslüman ahali, be
şerin en iptidai devirlerinden beri tarihin na
diren kaydettiği işkence ve mezalimin en ma
hutuna, en şiddetlisine mâruz bir vaziyette bu
lunuyor. Yirminci asır âlemi medeniyetinin 
gözleri önünde boğazlanmak, ifna edilmek is
tenen bir milletin bu dehşetli t'aciai hayatı 
karşısında daha uzun zaman sükût edilemezdi. 

Bütün bu vakayiin müsebbibi olan itilâf hü
kümetleri nezdinde mütcvali teşebbüsat ve şi
kâyetlerin ve aynı devletlere .mensup General
lerden mürekkep bir komisyon tarafından 1919 
da yazılan raporun hiçbir netice veremediğine 
büyük bir elem ve teessürle şahidolan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsil etmekte bulunduğu 
milyonlarca insandan mürekkep mazlum bir 
Müslüman kütlesinin matemalûd vaziyetine ar
tık bir nihayet verilmesini temin maksadiyle 
doğrudan doğruya milletlere ve onların mümes-
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siline her yerde bir olan ve aynı adalet hissi 
ile mütehassıs bulunan beşeriyetin vicdanına 
müracaat etmeye ittifakla karar verdi. 

Bu dakikada azîm bir insan mecmuası vic
danı beşerin tahammül edemiyeceği cehennemi 
bir zulüm ve vahşetin şikârı olarak dört yıldan 
beri âlemi insaniyetin huzurunda çoluk çocuk, 
kadın, erkek ve ihtiyar demir ve ateşle inle-
tilmektedir. Bidayeti işgalden beri her gün mü-
tezayid ve mütemadi bir şiddetle artan ve si
yah ciltler vücuda getirecek kadar çok olan bu 
canhiraş mezalimi burada birer, birer zikret
mek imkânı yoktur. Ancak insaniyetin nazarı 
dikkatini lâzım olduğu derecede celbedilmek 
için bunlardan birkaçını nakledeceğiz. Menatı-
kı meşgulede bulunan müdafaasız ahalinin mü
cerret Türk ve Müslüman olmalarından dolayı 
haklarında Yunan ordusuna'mensup efrat ve 
zâbitan tarafından irtikâbolunan bu pek vahşi -
yane muameleler son ve yeni mütareke teklifin
den sonraki zamanlarda dahi büyük bir şiddetle 
ırza, cana, mala ve bütün mukaddesatı diniye 
ve milliyeye tevcih edilmektedir. Bu mey anda 
Balıkesir, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Kü
tahya, Eskişehir, Trakya, Biga, izmit gibi ha
valide bilâsebep veya uydurma bahanelerle aha
liyi mescitlere doldurarak yakmak, birbir üs
tüne kuyulara gömerek öldürmek, köyleri ate
şe vermek, mahsulâtı imha etmek, efrada ait 
mevaşiyi sürmek, ırza tasallut etmek, ıneabi-
di soymak, mal gasbı ile sahiplerini katleylcmek 
gibi şiarı insaniyet ve hukuku harb ile telifi 
kabil olmıyan en caniyane hâdiselerle Türk ve 
Müslüman ahali ifna edilmektedir. 

Balıkesir, Aydın, Manisa, Trakya gibi ma
hallerde Müslüman eşraf ve ağniyası her gün 
icadedilen birer sebeple nefi ve tağrip ve hap-
solunmakta, köylerde mescitler yıkılarak imam
lar sarhoş askerler tarafından sokak, sokak 
dolaştırılmakta ve cebren ezan okutturulmak 
gibi hakaretâmiz muamelelere mâruz kalmakta
dırlar. 

Manisa civarındaki cami bayram namazı 
esnasında basılmış ve Türkiye için nusrat dua
sında bulunulduğu bahane edilerek derununda-
ki cemaat süngülenmiştir. Son zamanlarda Me
nemen şehrinin islâm mahallâtı ansızın ihata 
edilerek halk Yunan askerleri tarafından so
yulmuş, genç kızlarla kadınların ırzlarına ale
nen 'tecavüz edilmiştir. Hâmile kadınlar sokak 
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ortalarında katlolunmuştur. Osmanlı Devleti
nin bidayeti teessüsüne ait şehirlerden Bilecik, 
Söğüd kasabalariyle havalisi kamilen tahribe-
dilmiş, Bursa'da Müessisi Saltanat Sultan Os
man'ın türbesi envai hakarete mâruz kalarak 
pederi Brtuğrul Gazi Hazretlerinin merkadleri 
dahi dinamitle berhava edilmek gibi nıekahire 
varıncaya kadar teeavüzatta bulunulmuştur. 

Ahiren Söke ve Kuşadası'nm işgali münase
betiyle islâm kadınlarına taarruz edilmiş ve 
çalgılarla sokaklarda gezdirilmişlerdir. Söke, 
Torbalı civarında köylere ateş verilerek yan
gından kaçmaya çalışanlar katledilmiş, kalan
lar da alevler içinde helak olmuşlardır. Ma
sum kafaları süngü uçlarına takılarak köy köy 
teşhir edilmiştir. Karahisar'ın Sülümenli, Söğ-
lün, Karaarslan, Deper köyleri yakılmış ve 
ahalisi katliâm edilerek mezkûr karyelerden 
eser kalmamıştır. Gemlik, Karamürsel, Yalo
va, İznik havalisinde kasaba ve köyler taş taş 
üstünde bırakılnııyacak surette tahribedilmiş, 
on binlerce nüfusu Islâmiye katliâm olunmuş
tur. 

Hulâsa : İşgal mmtakalarında Yunanlılar ta
rafından katlolunan müdafaasız ve masum 
halkın adedi yüz binlere baliğ olduğu gibi bu 
meyaııda yüzlerce köyler, nıütaaddit kasabalar, 
şehirler yakılmış ve eşhası hususiyeye ait mil
yarlar kıymetinde serveti umumiye gasp ve 
nehbedilmiştir. Bu meyaııda yalnız ve kısmen 
Ertuğrul, Eskişehir, izmit gibi sancaklarla iz
nik, Haymana gibi kazalarda şimdiye kadar 
icra edilebilen tahkikata nazaran mebanii res
miye ve diniye hasaratiyle emvali gayrimenku-
le ve menkule zayiatı (252 585 179) Türk li
rasına baliğ olmaktadır. Bunların* emsali pek 
çoktur. Gasp ve nelıbin ve mezalimin bu su
retle devamı halinde Garp ile Şark arasında 
pek mühim bir mevki işgal etmekte olan Tür
kiye'nin vaziyetinden bütün cihan ve bilhassa 
Avrupa iktisadiyatı umumiyesinin rahnedar 
olacağı şüpheden varestedir. 

Türkiye hakkında reva görülen bu azîm hak
sızlığı ve onun tabiî neticesi olan işbu mahzur-

. lan evvelden beri hükümetlerine karşı daima 
tekrar ve ihtar eden bâzı hakşinas Avrupa ri
cali siyasiyesinin ve mebusanmın ııoktai nazar
ları bu anda bir hakikat halinde tecelli etmek
tedir. Elyevm resmî vesaika müstenidolarak 
işbu mezalimi tasvir edici ciltlerle kitaplar vü-
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cüda getirilmektedir. Şu ciheti de ilâve etmek 
isteriz ki Hükümatı itil afiye meyanmda bâzı
larının bu mazalimi de nazarı dikkate alarak 
Türkiye'nin meşru hukukunun tanınması husu
sunda şimdiye kadar gösterdikleri ve göster
mekte oldukları temayüle karşı Türkiyeliler 
pek müteşekkirdirler. 

Bizzat Düveli İtilâfiye irtibat zâbitanmm 
şahidi oldukları bu vahşiyane vekayi Avrupa 
hükümetlerince de resmen malûmdur ve mezkûr 
irtibat zâ'bitanı tarafından imzaları tahtında 
mensuibolduklan İstanbul mümessilliklerine gön
derilen raporlarla da musaddaktır. 22 Mayıs 
1921 tarihli raporunda Beynelmilel Salibiah-
mer Cemiyeti Murahhası Mösyö (Moris Geri) 
Anadolu'da bizzat yaptığı m azalım tahkikatın
da bu hakayıkı itiraf etmektedir. 

Hulâsa : İşgal mıntakası müdafaasızların, 
zayıfların kan ve kıtal sahnesi olmuştur. Geç
miş zamanlarda bile bütün bir tarihinde ekalli
yetlerin ve zayıfların hukuk, haysiyet ve 
ananesine riayeti, idaresine pek şerefli bir şiar 
olmak üzere telâkki eden Türk Milletinin, bu
gün yirminci asır ortasında, hakkında tatbikin
den eekinilmiyen 'mezalim tekmil insaniyet için 
elîm bir hakarettir. Hakkı hayat ve istiklâlini 
asrı hazır zihniyet ve medeniyeti muktezası 
müdafaadan başka, bir şey yapmıyan Türk Mil
leti en iptidai devirlerdeki cinsi beşerin bile te
maşasından elem ve hicap duyacağı bir düş
manın mezalimi ile karşı karşıya bulunmakta
dır. Mamafih Türkiye Milleti böyle bir düş
mana karşı aynı yolda mukabele etmeyi tari
hine ve asrı hazır medeniyetinden mülhem zih
niyetin şiarına sığdıramamaktadır. 

Müsaadenizle şu cihete de işaret etmek iste
riz ki, Yunan ordusunun zâbitan ve efradı tara
fından müdafaasız bir halk mecmuası hakkında 
tatbik olunan bu beynelmilel ceraim ve ve cina-
yat Lâhey Sulh Konferansı mukarreratmm 46, 
48, 51, 52 ve 56 ncı; Bürüksel Konferansının mu-
harebatı berriyeye mütaallik beynelmilel Beyan
namesinin 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerin
de takbih ve nehyedilmektedir. Hali seferdeki 
ordularına ait Talimatnamenin 37 nci maddesin
de Şimalî Amerika Cemahiri Müttefikası dahi gay-
rimüsellâh düşman Devlet tebaasının hürriyeti 
şahsiye ve hakkı mülkiyetine riayeti âmirdir. As
rı hazır hukuku düveli ve ulemasmca kabul edil-
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J miş bir hakikat ve prensiptir ki: Harb yalnız 
I Devletten Devlete müsellâh bir harekettir.1 

Muharip ordulardan birine fiilen mensubol-
mıyan gayrimüsellâh sivil ahalinin mal, mülk, 

I ırz, can ve mukaddesatı her türlü taarruzdan 
I masundur.. Halbuki asrımızın muhassalai mede-

niyesi demek olan bugünkü hukuk zihniyeti 
1 önünde Türkiye'nin aksamı meşgulesinde ve söz

de Anadolu'ya medeniyet getirmek vazifesiyle 
mükellef Yunan ordusu tarafından irtikâbolu-
nan ve olunmakta bulunan mazalim ve feca yi 
kurunuulâ hukuk telakkilerinin bile tevahhuş 
edeceği bir hali arz etmektedir. Asrî bir millet 

I olduğu halde hukuku düvele muhalif bir surette 
kendisine istiklâl hakkı inkâr olunan Müslüman 
Türkiye halkına ferdî hakkı hayat da tanınmıya-
rak bugün imhasına çalışılmaktadır. 

Yalnız bu feci vaziyetin ihdasına saik olduk-
I larmı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti

ne tebliğ ettikleri 26 Mart 1922 tarihli notala-
rmdaki (Yunan milletine müttefiklerin dâvası 

I için kabul ve ihtiyar ettiği azîm fedakârlıklar... 
I İlâh) cümlesiyle resmen itiraf eden İtilâf Hü-
I kümetlerinin şahsan değil, bu hale daha uzun za-
I man sükût edecek olan cihan medeniyetinin dahi 

tarih huzurundaki mesuliyetinin pek azîm olaca
ğı müstağnii izahtır. Filhakika İslâm ve insani
yet âleminin mühim bir parçası kan ve ateş için
de yakılırken medeni Avrupa milletleri buna na
sıl tahammül ediyorlar? Avrupa hükümetlerince 

, Yunan ordusu tarafından Türklere ve Müslü
manlara reva görülen bu mezalime karşı şimdiye 
kadar sükût ve zımnen muvafakat edilmiş olması 
âlemi Islâmda Türkiye'nin mücerret Müslüman 
bulunmasından ileri geldiği zehabını hâsıl etmek
tedir. 

Halbuki Türkiye, âsârı sabıkaya nispetle me
deniyetinin yüksekliğini bilhassa hürriyeti vic-
daniyeye olan hürmetinde gören yirminci asrı ve 
bu asrın muhtelif dinlere sâlik bütün dünya 
milletlerini böyle bir fikirden tenzih etmek iste
mektedir. Asrı hazır hukukiyatı vicdaninin din 
ve ırk farkı olmaksızın milletlere tanıdığı istik
lâl ve hürriyet haklarını kendi hakkında da mü
dafaadan ve bütün milletlerin hür ve müstakil 
olarak mukadderatına sahibolmalarını istemek
ten başka bir gayesi olmıyan Türkiye, medeni 
dünyanın emperyalist gayeler peşinde yürüyen 
hükümetlere zahîr olmakta cihan için zarardan 

1 başka bir şey melhuz olmadığı kanaatindedir, 
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Türkiye'nin meşgul aksammdaki Yunan or

dusu mezalimini yirminci asır medeniyeti ve 
harsı namına portesto ederken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi mileli mütemeddineden, hükü
metleri nezdinde teşebbüsatı müessirede buluna
rak bütün bir insaniyet tarihi için leke teşkil 
eden, kan ve yangınla ihdas olunan bu müthiş iş
kencelere artık nihayet verdirmek esbabım istik-
mal eylemelerini rica eder. 

Reis 
îzmir 

Yunus Nâdi 
Âza 

Karahisarı Sahi 
Mehmed Şükrü 

Aza 
(lazianteb 

AH Cenanı 
Âza 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Mazbata Muharriri 
tzmir 

Mahmud Esad 
Âza. 

b Kayseri 
Atıf 
Aza 
Sivas 
Vâsıf 
Âza 

Amasya 
Ömer Lûtfi l)ı 

Kâtip 
Burdur 

İsmail Sııbhi -
Aza 

Ankara 
Sem şeddin 

Aza 
Mardin 
Derviş 

Âza 
Menteşe 

. Tevfik Rüsdü 

REİS —- Encümen namına bir mütalâa var 
mı i 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Reis Bey Hari
ciye Encümeninden bir sualim Var. Samsun, va-
kayiini niçin dercetmemişler? 

HARİCİYE ENCÜMENİ REÎS t YUNUS 
NÂDÎ B. (İzmir) — Efendim, Meclisi Âlı, bu 
protesto notasının yazılmasına karar verdiği za
man Samsun vakayii hadis olmuş değildi. Bu 
nota müzakeresi cereyan ettiği zamanı derhatır 
buyurursanız o zaman yalnız Yunan mezalimi 
mevzuubahsolmakta idi. Protesto notasına Sam
sun vaakyiini de koymak lâzım gelirse yalnız -bu 
değil, mesaili saire de vardır. Esasen Samsun 
vakayiini Hükümet, zamanında protesto etmiş
tir ve eğer icabederse bizim tarafımızdan da ay
rıca yapılabilir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Samsun mesaili de 
Yunan mesailidir. Yunanlılar Samsun'u açık bir 
şehir olduğu halde bombardıman ettiler. 

YUNUS NÂDİ B. (Devamla) — Evet, Yu
nanlılar hukuku düvele muhalif bir hareket ola
rak böyle bir muamelede bulunmuşlardır ve Hü
kümetimiz vaktinde bunu protesto etmiştir. Mec
lisimizin vermiş olduğu bir karar üzerine bizim 
işimiz notada mevzuubahsolan diğer mesaili pro
testo etmektir'. 
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Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu 

mezalim saymakla bitmez ki... 
ABDULLAH Ef. (izmit) — Hayır efendim; 

Samsun meselesi henüz Avrupa'da çalkandığı bir 
sırada bu nota veriliyor. Milletlere karşı Meclis 
tarafından bu protesto veriliyor ve bu meyanda 
Samsun bombardımanı da protesto edilseydi, ga
yet iyi olurdu. 

YUNUS NÂDt ;B. (İzmir) — Efendim, o 
mesele de encümence nazarı dikkate alınmamış 
değildir. Arz ettiğim veçhile evvelâ Meclisçe ve
rilen kararda dâhil olmaması ve saniyen Hükü
metçe protesto edilmiş bulunması ve salisen 
Poııtüs mesailiyle ve Yunanlıların makasıdiyle 
alâkadar bulunması gibi birtakım mülâhazat bi
zim o meseleye temas etmekliğimizi menetmiş-
tir. 

ALİ SÜRÜRf Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir -
sualim var, malûmuâliniz âlemi beşeriyetin ha
kiki ve tam medeniyete sahibolması ancak, Risa-
letpenah Efendimizin şerefi bi'setlerinden sonra 
başlar. Bizce asrı medeniyet 20 nci asır değil: 
14 ncü asırdır. Binaenaleyh; Avrupa'ya karşı 
14 ncü asır tâbirini kullanmak belki mahzurlu 

olabilir. Fakat bu verilecek protesto notasında 
yirmin oi asrı medeniyet tâbiri de kullanılma''La
lıdır. Bunun yerine- (Bu asrı medeniyette) tâbi
rini mutlak olarak zikretmek daha racih değil 
midir! Encümeni âlinizin bu husustaki düşün
cesi nedir ki, yirminci asır tâbirini kabul etmiş? 

YUNUS NÂDİ B. (izmir) — Efendim filha
kika ve bilhassa bâzı mutaassıp Avrupalılar a fa
sında bu medeniyeti medeniyeti Hıristiyaniye 
şeklinde telâkki eden bir kısım ve bir zihniyet 
tarzı mevcut ise de mahdut bir şeydir. Yirminci 
asrı medeniyet denildiği zaman Avrupalılarım 
Hıristiyan medeniyeti değil, insani bir tarih me
selesi varidi hatır olabilir. Bu her halde dinî bir 
mesele değildir. Maahaza tensip buyurulursa t.-' 
rih değiştirilebilir, isterseniz bunu tasavvur bu
yurduğunuz gibi bir şekle koyabiliriz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bu bey
nelmilel bir şekil almıştır. Bu da bir peygamberi 
zişanın doğduğu zamandan beri nazarı itibara 
alınmıştır. Binaenaleyh ipkasında beis yoktur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Teb
dil olunursa iyidir. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Asrı medeniyet 
tâbiri bizce de muvafıktır. O suretle tashihi ka
inidir. Heyeti umumiyesini kabul buyurursanız 
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Fransızcaya tercüme edilecektir. Tabiî bunım 
için de zaman geçecektir. Binaenaleyh kabulü
nü rica ederim. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Efendim 
şurasını arz etmek isterim ki; 6 ncı sayfanın son 
fıkrasında (Halbuki Türkiye, asarı sabıkaya ma
betle... ilâh) tâbiri Asrı Saadete dahi şâmildir. 
Asrı Saadette olan medeniyetimizin yüksekliği 
fazaili ahlâkiyemizin tekâmül edip o dereceye 
vâsıl olmasındandır. Bunu belki Avrupalılar da 
tarihlerinde kaydetmişlerdir. Binaenaleyh o tâ
biri bu suretle tashih ederek hiç olmazsa A sn 
Nebevi ve Asrı Hilâfet hükümran olduğu 30 se
neyi, yani bunun dâhilinde bulunan sinini bu 
şeyden hariç düşürecek bir tâbir kullanılması 
lâzımdır. 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 
NÂDl B. (izmir) — Efendim, dini islâm ile mü
tedeyyin bulunan Türkler Âsârı sabıkai Islâıui-
yenin mebdei Saaddetten itibaren olduğunu da 
iddia edemez. Çünkü, esasen bu dinle müşerref
tirler. Âsârı salifeden maksat tarihin heyeti mec
muasına aittir. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Efendim bende
niz bir şey daha arz etmek istiyorum. Bu nota
nın haizi istiklâl olan bütün Müslüman hükü
metlerine verilmesi münasip midir? Değil midir? 

YUNUS NÂDl B. (izmir) — Zaten bütün be
şeriyetin vicdanına hitabediyoruz. Bâzı parlâ
mentolara verilmekle beraber bütün dünyaya da 
ilân olunacaktır. Ve tahsisan islâm alemiyle alâ
kadar olan cemiyata da verilecektir efendim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, protestonamenin sonunda bütün mil
letlerin hür ve müstakil olarak mukadderatına 
sahibolmalarmı istemekten başka... ilâh. cümle
sinden sonra, Türkiye medeni dünyanın emper
yalist gayeler peşinde yürüyen hükümetlere... 
ilâh. cümlesi var. Bendeniz bu fıkraya muarızım. 
Çünkü protesto, Avrupa meclis ve milletlerine 
hitaben oluyor ki; onlara hakkı meşruumuzu an
latmak istiyorıız. Mazlumiyetimiz hakkındaki 
ifadei meramımız sırasında bunların kabul et
miş olduğu bir şekli idare aleyhinde bulunmak
tan tevakki etmek lâzımdır. Bunu bendenizce 
tayyetmek lâzımgelir. Bu fıkra propaganda ma
hiyetinde bir şey gibi geldiğinden zait addediyo
rum. 
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YUNUS NÂDl B. (izmir) — Efendim o t-m-

periyalist ve kapitalist kelimeleri bâzı fikirleri 
teşviş etmektedir. Ancak bunun içtimai şekli, 
bilhassa kapitalist şekliyle ifade olunabilir. Bur
juvalar dahi emperiyalist şeklinden tevahhuş 
ediyor ve hattâ istemiyorlar ve bu istemiyen kıs
mın adedi günden güne tezayüdetmektedir. Biz 
de milletlere hitabediyoruz. Bizim söyledikleri
miz ancak emperiyalistleredir. Burjuvalara, ka
pitalistlere dokunmuyoruz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Emperiyalizmi Avrupa bugün hâlâ tatbik et
mektedir. Biz protestoyu onlara yapmak istiyo
ruz. Bunun için protesto notasına bir propagan
da şeklini vermiş olmıyalım. 

YUNUS NÂDl B. (izmir) — Efendim mü
saade buyurursanız emperiyalistlik vadisinde 
•memleketimize tasallut eden ve ebnayi cinsimizi 
katliâm eden adamlara karşı emperyalistsiniz 
demek hakkımızdır zannındayım. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Hakkımız olmakla beraber bunun burada zaidol-
duğuna kaaniim. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) *~ Doğru. 
YUNUS NÂDl B. (izmir) — Encümen lâzım 

olduğunu bilerek koymuştur. Heyeti Celile arzu 
ederse tayyedebilir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Üçüncü say
fanın dördüncü satırında (Maabidi soymak) ke
limesi yerine (Maabidi soymak ve yakmak) de
nilse daha iyi olmaz mı? 

YUNUS NÂDl B. (İzmir) — Birkaç yerde 
yakıldığı ve yıkıldığı zikredilmiştir. 

' CEMlL B. (Kütahya) — Dördüncü sayfada 
(Bu meyanda yalnız ve kısmen Ertuğrul ve Es
kişehir... ilâh.) ve sairede 252 milyon Türk altı
nı zayiat... Emvali menkule ve gayrimenkule za
yiatı 252 585 179 Türk lirasına baliğ olmakta
dır... ilâh. cümlesini acaba biraz mübalâğalı gör
mezler mi? 

YUNUS NÂDİ B. (izmir) — Hayır, müba
lâğalı değildir. Belki noksandır. 

BlR MEBUS BEY — Japon ve Iran dâhil 
midir? 

YUNUS NÂDl B. (Devamla) — Evet efen
dim, dâhildir. 

RElS — Buyurun, Hüseyin Avni Bey. 
HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Vazgeç

tim efendim. 



t : 59 21. 
SOYSALLI ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) 

— Serlevhada bir kelime var, (Lozan Yurdu) 
denilmiş, halbuki (Lozan Türk Yurdu) olması lâ-
zımgelir. Bu her halde mürettip sehvi olsa ge
rek... Bunun tashihini rica ederim. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAHMUD ESAD 
B. (izmir) — Efendim, ilâve edilecek birkaç ke
lime var. Birinci sayfanın sonundan ikinci satı
rında (Muhik ve bitaraf) kelimeleri tayyediliyor, 
sonra serlevhaya Lozan Türk Yurdundan sonra 
Iran, Afganistan, Japonya, Rusya ve bütün Şark, 
Cemiyeti Akvama kelimeleri ilâve edilecektir. 

Efendim dördüncü sayfanın baş tarafından 
on altıncı satırda «Türkiye'nin vaziyetinden bü
tün cihan ve bilhassa Avrupa iktisadiyatı umu-
miyesinin rahnedar olacağı şüpheden vareste
dir.» cümlesindeki, Türkiye'nin dedikten sonra 
(Halen ve âtiyen vaziyetinden bütün cihan) de
necektir. Yani Türkiye kelimesinden sonra (Ha
len ve âtiyen) kelimesi ilâve edilecektir. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Raporlariyle 
denmiş halbuki verilen rapor birdir. 

MAHMUD ESAD B. (izmir) — Mütaaddit-
tir efendim. 

RElS — Efendim başka söz istiyen yok. Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Ali Süruri Efendinin bâzı fıkralar hakkında 
takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Notada birkaç yerde (Yirminci asrı medeni

yet) tâbiri varsa da muvafık olmadığından ber-
veçhi âti tadilâtı teklif ederim. 

1. ikinci sayfada besinci satırın başındaki 
(Yirminci asır âlemi medeniyetinin) fıkrası ye
rine (Âlemi medeniyetin) tabiriyle iktifa olun
ması. 

2. Beşdnei sayfanın dokuzuncu satırındaki 
(Yirminci asır ortasında) fıkrasının tayyedilme-
si, 

3. Altıncı sayfanın yermi dördüncü satırın
daki (Yirminci asır) yerine (Bu asrı) suretinde 
tadili, 

4. Yedinci sayfanın iptidasmdaki (Yirmin
ci asır medeniyeti ve harsı) ibaresinin (Asrı hâ
zır medeniyeti ve harsı) suretine ifrağı. 

20 Haziran 1338 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 
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I MAHMUD ESAD B. (izmir) — Efendim 

Ali Süruri Beyin takrirlerini encümen tercüme
de nazarı dikkate alacaktır. 

ALI SÜRURİ E t (Karahisarı Şarki) — 
Efendim dördüncü sayfada şöyle bir tâbir var-

| dır.- «Şehirler yakılmış ve eşhası hususiyeye ait 
milyarlar kıymetinde serveti umumiye gasp ve 
nehbedümiştir.» Bendeniz burada umum kelime
sini zaS görüyorum. Binaenaleyh umum kelime
sini kaldırıp eşhası hususiyeye ait milyarlar kıy
metinde servet gasp ve nehbedilmiş, demek doğru 
değil midir? 

MAHMUD ESAD B. (izmir) — Efendim 
tercümede bunu da nazarı dikkate alırız. Ancak 
maabidden bahsettik. Mebanii resmiyeden bah
settik ve onların içreisine eşhası hususiyeye ait 
milyarlar kıymetinde emvali de koyduğumuz 
için neticesinde serveti umumiye dedik. 

ALI SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — 
Efendim ikinci fıkrada «Eşhası hususiyeye ait 
milyarlar kıymetinde serveti hususiye gasbedil-
miş» deniyor. 

MAHMUD ESAD B. (izmir) — Efendim 
tekrar ediyorum; encümen bunu tercümede na
zarı dikkate alacaktır. Yalnız serveti umumiye 
dediğimiz zaman iktisadi mânasiyle alıyoruz, 
bütün memleketin varı, yoğu serveti umumiyedir. 
Biz onu nazarı dikkate alarak serveti umumiye 
dedik. 

RElS — Ali Süruri Efendinin takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Biga Mebusu Mehmed Beyin bir takriri 
vardır: 

Riyaseti Celileye 
Biga sancağı dâhilinde Ezine kazasında Ra

mazanı şerifte camilerde Müslümanlar edayı 
salâttan menedilmiş olduklarından protestona-

I menin üçüncü sayfasının dördüncü satırında 
' «Maabidi soymak» ibaresinden sonra «Müslüman

ları edayı salâttan menetmek» cümlesinin ilâve-
I sini teklif ederim. 

21 Haziran 1338 
Biga 

Mehmed 

MAHMUD ESAD B, (izmir) — Efendim 
burada da manzuru âliniz olduğu veçhile bu 
ciheti kâfi derecede şerh ve izah ettik. Cemaatin 
yakıldığı, cemaatin süngülendiği yerde edayı 
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salatta hürriyt kalmış mıdır? Eesaseıı buraya 
kovduğumuz hâdiseler bilhassa resmî vesaikte 
bulunanlardır, resmî vesaikti' görmediğimiz- va~ 
kavi i. Meclis nam'mı buraya koymaktan tevakki 
ettik. 

MEHMKI) B. (Biga) — Vazgeçtim efendim. 
REİS — Melımed Bey takririnden vazgeç

miştir efendim. İsmail Şükrü Efendinin takriri 
.vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celi leye 
Protestonamenin altıncı sayfasının yirmi ye

dinci satırından itibaren yedi satır zaittir. Tay
yını teklif eylerim. 

21 Maziran 1838 
Karahisarı Sahih Mebusu 

İsmail Şükrü 

MAHMUL ESAD B. (İzmir) —. Efendini 
ı-ey ve karar bittabi Meclisi Âlinindir. Ancak 
encümen notanın bu satırlarının ipkasında mu
sirdir. Bu notanın en kıymetli yerlerinden bi
rini de encümeniniz burada görmektedir. Ma-
lâmuâliniz Avrupa'daki fikirler müttehit de
ğildir. Hattâ bıırjuvarlar, sermayedarlar bile 
bu cihangirlik aleyhinde bulunmaktadır. Bu
gün zamanımızın hukukiyunu zamanımız em
peryalizmini takbih etmektedir. Avrupa darül
fünunlarında ve Avrupa'nın medeni yerlerinde 
bunun aleyhinde şiddetli propagandalar yapıl
maktadır. Biz bu vaziyeti ihmal edemezdik. 
Encümenimiz Büyük Millet Meclisinin asli dü
şüncesini biı- nota ieeriseine sokarak, Avrupa'
nın medeni muhitlerinde iyi bir tesir yapması
nı düşündü ve onun için bunları ilâve ettik. Ri
ca ediyoruz bu nokta pek ehemmiyetlidir. 
Heyeti Aliye kabul ederse aynen gönderelim. 

REİS — İsmail Şükrü Efendinin takririni 
reyi âlinize vaz'ediyorum. (Ret sadaları) İs
mail Şükrü Efendinin takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim müsveddenin heyeti umumiyesini 
reyi âlinize arz ediyorum. Bu notanın tercüme 
ve keşidesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Tashihatı vakıa ile tercüme ve keşide
si kabul edilmiştir. 

TU NALI. HİLMİ B. (Bolu) Allah oku
nan ezan hürmetine tesirini halk eylesin! (Bra
vo Tuııalı sesleri) 

REİS — Nevahi Kanununun yüzüncü mad
desinin müza-keresine başlıvoruz. 

MADDE 100. — Komisyonun müdellel ka
rar» ve vilâyet şûrasının veya idare heyetinin 
tasvibiyle mezkûr komisj'on münfesih olur ve 
tosviyei hesabat meselesi her nahiyenin derecei 
iştirakine ii'öre komisyonca hallolunur. İhtilâf 
vukuunda vilâyet şurası veya idare heyetince 
kati olarak karar verilir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) Efen
dim. bu maddenin sebebi vaz'mı hiçbir türlü 
aniıyamıyoruih. Esasen teklif olunurken bir 
sendika kaydı var. Bu sendika ne üzerine ola
caktır? Bunda sarahati kâfiye olmadığı için 
encümen bunu da imal ederek çıkarmış. Ta
dilâtla hiçbir mâna ifade etmez bir hale koy
muştur. Bendeniz daha böyle meçhul olan yer
lerinin ve hafi olan ahkâmının tezahürüne ka-
da»' bu maddenin tayyını teklif ediyorum. (Ko
misyonun 'müdellel kararı vilâyet şûrasının ve
ya idare heyetinin tasvibiyle mezkûr komisyon 
münfesih olur.) Hangi komisyon? Ne hakkın
da karar verecek? Ve neyi feshettiriyor' Fe
sihle infisahın arasında azîm fark vardır. Tes
viye! hesaba t meselesinde de hiç münasebeti 
oimıyan bir fıkra vai'dır. (Tesviyei hesabat 
meselesi her nahiyenin derecei iştirakine göre 
komisyonca hallolunur ve ihtilâf vukuunda 
vilâyet şûrasınca kati olarak karar verilir.) 
Bendeniz arz ettiğim gibi bunun sebep ve hik
meti bizce medhuldür. Bu maddeyi tayyede
lim. ihtiyaç hâsıl olduğu zaman tadilen yaptı
rabiliriz. Şimdilik tayyını teklif ederim. 

AHMEI) HİLMİ B. (Kayseri) — Maddenin 
tayyıııtla bir beis yoktur. Yalnız maddenin son 
fıkrasında «ihtilâf vukuunda vilâyet şûrasın
ca veya idaresince katiyetle karar verilebilir» 
deniliyor ki eğer Meclisi Âliniz son fıkranın 
tayymda bir mahzur görmezse evvelki fıkra
nın tayyına encümen de muvafakat eder. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İhtilâf 
ne üzerinedir? Meçhuldür. 

AHMEI) HİLMİ B. (Kayseri) — Kinayeye 
taallûk ettiği için bunu nahiye şûrası hallede
bilir efendim. 

HÜSEYİN AVNİ Ti. (Erzurum) — Umumi 
bir şey olabilir efendim. 

DOKTOR MUSTAFA B. (Kozan) —'Efen
dini komisyon zaten gönlünün istediği şey ne 
ise onu yapacak ve esasen kendi gönülleri rı-
zasiyle olan müsaili müzakere edecek ve ka
rar verecektir ve bunu 94 ncü madde gösteri-
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yor. «Damızlık boğa, aygır tedarik eylemek i 
gibi hıısusat için vilâyet şûrası veya heyeti ida
renin tasvibiyle akdi müşakeret edebilir» diyor. 
Şûra isterse yapar, istemezse yapmaz. "Vilâyete 
ait bir şeyi yapmasının ne lüzumu vardrıf Ya
ni bu ne demektir? Binaenaleyh Hüseyin Avni 
Beyin teklifi ve bu madde ayrı bir şeye aittir. 
Bunun temamiyle .tayyi ieabeder. Esasen na
hiye, karye meselesinde biz sendikadan bah
sediyoruz. Halbuki Avrupa'da bu sendika ya
pılıyor, meselâ mesaili iktisadiyeyi ve yahut 
mesaili sıhhiyeyi ve yahut müessesatı maarifi 
bunlar yapıyorlar ve eğer bunların beyninde 
ihtilâf olursa şûra hallediyormuş. Fakat bun- I 
ların beyninde ihtilâf olmasına ihtimal yok, 
binaenaleyth bunun tamamiyle t ay yi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, başka söz alan yok, encü
men son fıkraların kalmasında ısrar ediyor. 
Hüseyin Avni Beyin de bir tay teklifi vardır. 
Evvelâ yüzüncü maddenin müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Hüseyin Avni Beyin tay teklifi var
dır. Encümen ne diyor efendim? 

AHMED HÎLMİ B. (Kayseri) — Encümen 
son fıkranın kalmasını istiyor. 

REÎS -— Nasıl olur efendim '! Madde ne şe
kil alır? Efendim, maddenin tayymı reye ko
yuyorum. Yüzüncü maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
madde tayyedil mistir. 101 nci maddeye geçiyo- i 
ruz. Yüz birinci madde yüzüncü madde oluyor. I 

MADDE 100. — Nahiyenin müdürü nahiye- I 
sinin reisi ve mümessili, vasıtai icraiyesi ve Hü- I 
kümeti merkeziyenin vekilidir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) - Reis ve mü
messili denilemez. (Ve) yerine virgül konulur
sa daha iyidir. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen .yok. I 
Yüzüncü madde hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldıranı. Müzakere kâfi 
görülmüştür. Hilmi Bey (ve) yi kaldıralım ve I 
yerine virgül koyalım diyorlar, Hilmi Beyin 
bu teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. I 

Madde «Nahiyenin müdürü, nahiyesinin re
isi, mümessili, vasıtai ieraiyesi ve Hükümeti 
merkeziyenin vekilidir.» şeklinde tashih edil- j 
mistir. Yüzüncü maddeyi berveçhi tashih ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. J 
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MADDE 101. — Nahiye müdürü, Hükümeti 

merkeziyenin vekili sıfatiyle mafevk memuri
ni idarenin tahtı tahakküm ve emrinde idarei 
umumiyeye mütaallik kavanin ve nizanıat ile 
kendisine muhavvel hususatı ifa ve emniyeti 
ıımunıiyeyi kâfil tedabiri evvelden ittihaz ve 
icra ve bir vaka zuhurunda derhal tedabiri icra 
ve idarei umumiyeye aidolarak kavanin ve ni
zamatı mahsusu, kendisine muhavvel vazaifâ 
ifa eder. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) Efendim, 
bir iki kelime hatası vardır. Birisi, (tahtı tahak
küm) değil (tahtı hüküm) dür. Sonra efendim, son 
satırda (icra ve idarei umumiyeye aidolarak 
kavanin ve nizamatı mahsusu) (mahsusu ile) 
olacaktır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey, 
(olarak) kelimesine lüzum yoktur. Kaldırılır
sa daha iyi olur. Çünkü sakil oluyor. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bu mad
dede (Mafevk memurini idarenin tahtı hüküm 
ve emrinde) fıkrasına hiç lüzum yoktur Hü
kümeti merkeziyenin vekili sıf atiyle (İdarei 
umumiyei merkeziyeye mütaallik kavanin ve 
nizamatı neşir ve ilân ve işbu kavanin ve ni-
zamat ile kendisine muhavvel hususatı ifa) şek
linde tadil edilirse fıkra daha münakkah ve.da
ha iyi olur zannındayım 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Canımız yan
mış, memur kelimesi telâffuz edildimi hemen 
şöyle bir titriyoruz. Bunun burada konması 
zaruridir ve gayetle tabiîdir. Şimdi konulmadı
ğı takdirde acaba, yukarıda bulunan tarif ile 
mi istifsaratta bulunacağız? Meselâ nahiye mü
dürü Hükümeti merkeziyenin vekilidir, demek 
dolayısiyle bittabi onun âmiri de mafevkmdeki 
memurini idaredir, diye istintaca kalkışmaktan -
sa bunu böylece kabul etmek daha iyidir. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) •--
Emir kâfidir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Yalnız 
orada (hüküm) kelimesinin katiyen aleyhinde-
yim. (Emir) olabilir, fakat (hüküm) olamaz. 
Çünkü âmirdir, emir olabilir, zaten hüküm. 
biı- kere adlî bir kelime ve adlî bir ıstılahtır. 

\ rEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim. 
Iıend'eniz Hilmi Beyin fikrine iştirak edemiye-
eeğim. demek ki nahiye müdürleri mafevkin 
emri olmadıkça üzerine mürettep vazaifi ifa 
etmiyecektir öyle mi? Rica ederim iyi düşünül-
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sün. Hem bir kanunun ibaresinde (tahtı tahak
küm ve emrinde) tâbiri nasıl istimal olunabilir? 
Buna aklım ermiyor. Ragıb Beyin teklifi veç
hile (vekili sıfatiyle mafevk memurini idare
nin tahtı hüküm ve emrinde) cümlesi kalkıp 
(memleketin idarei umumiy esine mütaallik ka
vanin ve nizamat neşir ve ilân) demek daha 
muvafıktşr. 

REÎS — Efendim başka söz alan yok, bu 
maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen... Ka
bul edilmiştir. * 

Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takriri var, 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
MADDE 101 - 105. —- «Nahiye müdürü Hü

kümeti merkeziyenin vekili sıfatiyle idarei umu-
miyeye mütaallik kavanin ve nizamatı neşir ve 
ilân» ilâh... şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Kütahya 
M. Ragıb 

REÎS —-= Efendim Ragıb Beyin teklifi Veçhi
le maddenin tadilini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim* madde şu şekilde olmuştur: 

MADDE 101. — Nahiye Müdürü Hükümeti 
merkeziyenin vekili sıfatiyle adarei umunuyeye 
mütaallik kavanin ve nizamatı neşir ve. ilân ve 
işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhavvel 
hususatı ifa ve emniyeti umumiyeyi kâfil tedabi-
ri evvelden ittihaz ve icra ve bir vaka zuhurun
da derhal tedabiri icra ve tdarei Umumiyeye ait 
Kavanin ve nizamatı mahsuseyle kendisine mu
havvel vazaifi ifa eder. 

REÎS — Efendim 101 nci maddeyi bu tadil 
veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

102 nci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 102. — Nahiye Müdürü belediye 
zabıtası vazaifi ile mükellef ve bu vazaifin icra
sına dair mafevk memurini idarenin evamir ve 
tebligatını ifaya mecburdur. Nahiye Müdürü
nün zabıta vazaifi ve işbu vazaifin su veri icrai-
yesi bir kanunu mahsus ile tâyin olunacaktır. 

REÎS — Efendim 102 nci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) Söz istiyen 
yok, tadilname de yok, binaenaleyh maddeyi ay
nen reyi âlinize vaz'ediyorum. 

1338 ö : â 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim 101 nci maddede Ragıb Beyin teklifi 
kabul olundu. Şimdi 102 nci maddede (Nahiye 
müdürü belediye zabıtası vazaifi ile mükellef ve 
bu vazaifin icrasına dair mafevk memurini ida
renin evamir ve tebligatını ifaya mecburdur) de
niliyor. Bunun mefhumu muhalifinden, beledi
ye zabıtasına aidolmıyan mafevk memurini ida
renin evamirini ifa etmiyecek mânası çıkar. En
cümen nasılsa, deminki tadünameyi yanlış olarak 
kabul etti ve 101 nci maddeden o fıkrayı tayyet
tik. Çok yanlış oldu. Hiç olmazsa 102 nci mad
denin ona göre tashihi lâzımgelir. Encümenin 
nazarı dikkatini celbederim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim Ali 
Süruri Efendiye cevap vereceğim. Mefhuma mu
halefet muhaveratta muteberdir. Nizamat ve ka-
vanini sairede mefhuma muhalefet muteber de
ğildir ve nazarı itibara alınmaz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendeniz mefhum ve muhalefet tâbirini belki 
yanlış olarak telâffuz etmiş olabilirim. Fakat 
maddenin metni tadadı mahiyetinde değil midir? 
Ve tadat hasır ifade etmez mi? 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Tadadolabilir. 
AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Bu cihet 

böyle, fakat zannediyorum bu maddeler, arasın
da biraz fark vardır. Tahtı hüküm tâbirinde 
şiddet var, bir kuvvet var. Doğrudan doğruya 
memurini idarenin o şiddetini Ragıb Beyin tek
lifi ile kaldırdık, fakat ikincisinde nahiye mü
dürü bilâkaydüşart ifayı vazife etmiyecek mi? 
Nahiye müdürünün icabında yine kavanin ve ni
zamat ile muayyen zabıtei belediyeye ait bir kı
sım vazaifi var.' O noktai nazardan gerek vali 
ve gerek kaymakam birtakım emirler verecek ki 
o emirleri de kanunen ifası icabeder, binaenaleyh 
bu maddenin kalması doğrudur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mesai doğrudur. Fakat teşmil noktayı nazarın
dan ıslahı lâzımdır. Zaten encümeni âlinizin 
noktai nazarına muvafıktır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim Ali Süru
ri Bey zannederim ki, burada biraz yanlış ze
hapta bulunuyor. Yukarı maddede fıkra, «îda-
rei Umumiyeye mütaallik Kavanin ve nizamat 
ile» diye başlıyor. Binaenaleyh mdfevk memu
run tahtı hüküm ve emri olmazsa nahiye müdür
leri, belediye zabıtası vazaifine mütaallik olan 
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nizamat ve kavanini icra etmiyecekler midir? 
Bu madde mucibince «îdarei Umumiyeye müta-
atlik Kavanin ve nizamatı neşir ve ilân ve işbu 
kavanin ve nizamat ile kendisine muhavvel hu-
susatı ifaya..» mecburdur, nahiye müdürü bu 
vazaifini mafevk memurun emri, tahakkümü ol
mazsa ifa etmiyecek mi idi? (Şüphesiz edecekti, 
sadaları) Binaenaleyh, bu kısım zait olduğundan 
tayyını teklif ettim. Heyeti Aliyeniz de kabul 
etti. Bu maddede ise; «Mafevk memurundan al
dığı emri ifaya memurdur.» gibi bir fıkra var
dır ki, vazaifi zabıtai belediye hususi şeyler ol
duğu için nahiye müdürünün mafevk memurin
den aldığı bir emri, emir mahiyetinde icra etme
si doğrudur, bu madde de lâzımdır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir 
daha düşünmeden takrir verme. 

RAGIB B. (Kütahya) — Okursan anlarsın. 
REÎS — Efendim, başka söz alan yok. Tadil-

name de yok. Maddenin müzakeresinin kifayeti
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Maddede; 
«îşbu vazaifin suveri icraiyesi bir kanunu mah
susla tâyin olunacaktır.» diyor, «Tâyin oluna
caktır» yerine, «olunur) kelimesi icabeder. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Elimde bir tadilname de mevcut değildir. 
Binaenaleyh, maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ede
ceğim. (102) nci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, 102 nci madde ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Nahiye müdürü zabıtai 
belediye ile kır zabıtasına ımütaallik tedabiri âti-
yeyi icra eder. 

1. Sedleri, bentleri muhafaza, nahiyenin de-
recei ihtiyacına göre alât ve edevatı itfaiye te
darik ve gönüllü itfaiye takımı teşkil eder. Su
ların tuğyan etmesi, bir şeddin yıkılması, harik 
zuhur eylemesi gibi mucibi harik ve tehlike hâ-
disat karşısında nahiye müdürü icabı ahvale gö
re tedabiri seriayı ittihaz etmekle beraber der
hal kaymakama ihbarı keyfiyet ve tedabiri müt-
tahaze hakkında itayı malûmat eder. 

2. Nahiye müdürü, sıhhati umumiyeye mü-
taallik Ihususatı nazarı dikkat önünde tutar ve 
sâri ve salgın emrazın zuhurunu meni için kava
nin ve nizamat ve talimatı mahsusa ile irae edi
len tedabiri icra eder. Hastalık zuhurunda der-
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hal kaymakama malûmat ita eder. Maahaza has
talığın tevsiini tevkif için faideli gördüğü teda
biri muvakkateyi ittihaz edebilir. 

3. Hayvanat ve nebatatın marazdan temini 
selâmeti ve bir hastalık arız oldukta defi için 
kanunen ve nizamen mükellef olduğu tedabiri 
icra eder. 

4. Ziraate muzır olan hayvanat ve haşara
tın veya nebatatın imhası hakkında kavanin ve 
nizamat ve talimat ahkâmını icra eder. 

5. Nahiye müdürü, bekçiler vasıtasiyle bağ 
ve bahçe, tarla ve çayırlar ve alelûmum karyeler-
deki emval ve emlâki zarar ve hasardan vikaye 
ve buralara giren hayvanatın ika eylediği haşa
ratı Kanunu Cezanın- 261 nci maddesini muad-
dil maddei kanuniyeye tevfikan tâyin ettirir. Ve 
indelicap haşarata sebebiyet verenleri cezayi 
nakdîye mahkûm eder. 

6. Köylerde zarar ika eden kurt, yabani do
muz ve sair vahşi hayvanatın itlaf ve imhası için 
sürek avları tertibeder. 

7. Tehlike melhuz olan maili inhidam bina
ları masrafı sahiplerine aidolmak üzere yıktırır 
veya tamir ettirir. 

8. Panayır veya pazar mahallerinde ve sair 
içtima yerlerinde intizamı muhafaza, halkın hu
zur ve rahatını selbeden ahvali bertaraf eder. 

9. Sokaklar ile meydanların ve pazar mahal
lerinin tathirat ve tanzimatına itina ve aptestha-
nelerden müzahrafatın sokaklara, meydanlara 
akmasını sokaklardan geçenlere zarar verecek 
veya taaffünatı mucibolacak suların pencereler
den sokağa dökülmesini ve çöp ve gübre gibi 
mütaaffin ve muzırri sıhhat şeylerin sokaklar
da ve meskûn mahaller kurbuna atılmasını men-
eder ve sokakların bâzı münasip noktalarının 
tenvir edilmesi ve sokaklardan tahta, taş, top
rak ve kerpiç gibi levazımı inşaiye ve sairenin 
kaldırılmasını temin eyler. 

10. Kahvehane, gazino, lokanta, han, ha
mam, otel ve fırınlar ve kasap dükkânlarını pa
zar ve panayır yerlerini ve emsali umumi mahal
lerini teftiş eder vq buralarda kavaidi sıhhiyeyi 
tatbik ettirir. 

11. Ekmeğin temiz ve pişkin olmasına ve 
hasta hayvan etleri satılmamasına dikkat ve mu
hilli sıhhat mekûlâtın füruhtunu meneder. 

12. Evzan ve ekyâl ve mikyasatm ayarına 
dikkat eder. 
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13. Ölen hayvanatı masarifi sahiplerine aid-

olmak üzere köyden uzak mahallerde kavanini 
sıhhiyenin tâyin eylediği derinlikte kazdırılan 
çukurlara defnettirir. 

1.4. Ahlâka mugayir ve hissiyatı diniyeyi 
rencide eden her türlü tiyatro ve sinema ve sair 
manazırı ve âdabı ıımumiyeye mugayir ahvali 
meneder. 

15. Kiplileri, falcı ve üfürüktü gibi itika-
datı bâtıl ayı neşreden eşhası icrayı sanattan 
meneder. 

REtS — Efendim, bu madde (15) fıkrayı 
havidir. Binaenaleyh, fıkralar ayrı ayrı müza
kere edilecek ve o suretle reye konacaktır. 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
RMS -— 'Birinci ffkra hakkında söz istiyen 

var mı'? 
HALİL B. (Ertuğrul) — Bu maddede «Mu-

c'ibi harik» demeye ılüzum yoktur. Sonra ikinci
si : (Derhal kaymakama ihbarı keyfiyet eyler) 
deniyor ki, 'bunun yerine de diğer maddede ol
duğu gibi (Mafevk makamıa...) demelidir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Eminim) — «M'ereii 
aidine malûmat ita eder» şeklinde olsun. 

REİS — Efendim, bir tadilııame de yoktur. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — «Mercii 

aidine» diye tashihini teklif ediyorum. 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Evvelce kabul 

edilmiş bir meseledir İm. 

REtS ~ Efendim bu maddede «Derhal kay
makama ihbarı keyfiyet» fıkrasının «Mercii 
aidine» şe'klinde tashihini Hüseyin Avni Bey 
teklif ediyor. Ertuğrul Mebusu Halil Bey de 
«Mafevk makama..» şeklinde tashihini tale'bey-
liyor. 

DR. MUSTAFA B. (Kozan) — Ff endim, ma
fevk makam iki t ancd i ı•. P> iri vilâyet sû ras ı, d i ğe ri 
de meselâ kaymakam olabilir. Binaenaleyh mafevk 
elenince filân makam diye bir «Makamı idare» 
tasrih «delim. 

. HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) - «Mercii 
aidine» tâbiri daha •şümullüdür efendim. 

ALÎ SÜRÜRİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Sonra da «Mercii aidini» 'tefsire kalkışacağız. 

HÜSEYİN AVNİfB. (iErzurum) — Rfendim, 
•merci malûmdur. Nahiye şûralarının alacağı bâ
zı vaziyetler vardır. Ve vilâyet 'şûralarının umu
ra sıhhiyeyi nasıl idare edecekleri bizce hiç. ma
ltım değildir. Ye hiçbir zaman vilâyet sıhhiyesi 
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kaymakama tâbi ikalmıyacaktır. 'Binaenaleyh 
«Mercii aidi» tâbirinin bu umura smüteferri 'ka
nunlar çıkıncaya 'kadar kalması zaruridir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Encümen bu 
bapta fikrini söylesin. 

TFNAL1 HİLMİ B. (iB'olu) - - Rvet efen
dim. 'Burada bir fazlali'k vardır. 

AIBDİTLLAII Ef. (İzmit) —. (iHarik zuhur 
eylemesi) tâbiri yerine «Mucibi tehlike» hâdisat 
fıkrası ikalırsa daha muvafık olur. 

ALİ SÜRERİ Ef. ÇKarahisarı Şarki) — 
Derhal kaymakama tâbiri yerine «Derhal ma
fevk idare memuruna» ibaresinin ilâvesini tek
lif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ R. U l u r u m ) — Efendim, 
belki sıhhiye 'kendine ait vazifesini alaca'ıktır. 

! )R. MUSTAFA B. (Kozan) - - Nahiye müdü
rünün mucibi tehlike hâdisat karşısındaki vazaifi 
burada tasrih ediliyor. Meselâ bir şeddin yıkıl
ması veya 'bir harikm zuhuru anında ittihaz olu
nacak tedabir fı'ka rafta mezkûrdur. Ve bu se
bepten dolayı baş'ka bir tavzihe lüzum yoktur. 

REİS —• Efendim, mercii aidine tâbirini en
cümen de ikabul ediyor. Bu fıkra hakkında baş
ka da te'klif yoktur. 

Sonra birinci fnkranın yukarısında «Harik 
zuhur eylemesi 'gibi mucibi harik ve tehlike hâ
disat» cümlesi (Harik zuhur eylemesi gibi mu
cibi tehlike hâdisat... ilâh) setlinde tashih olun
muştur. Binaenalyeh «Derhal kaymakama» tâ
biri yerine «Mercii aidine» şeklinde tâbirinin 
ilâvesini reyinize vaz'edeceğim. Bu tashihi ka
imi edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
ti!-. 

Efendim, fıkrayı tashih edilmiş şelkilde o'ku-
"«(•agım. Ve reyi âlinize vaz'edeceğim. 

Fıkra : k Setleri, bentleri muhafaza, nahi
yenin derece! ihtiyacına göre alât ve eda vatı it
fa iv e tedarik ve gönüllü itfaiye takımı teşkil 
eder. Suların tuğyan etmesi, bir şeddin yıkıl
ması, harik zuhur eylemesi gibi mucibi tehlike 
hâdisat karşısında nahiye müdürü icabı ahva
le göre tedahiri seriayı ittihaz etmekle beraber 
derhal mercii aidine ihbarı keyfiyet ve tedabiri 
m üt t aha/a. hakkında itayı malûmat cder; 

REtS -- Fıkra bâdettashih bu şekilde olu
yor. Bu fıkrayı tashih edilen şekilde İkabul eden
ler lütfen -el kaldırsın. Tashih veçhile birinci fık
ra kabul edilmiştir. 

(İkinci fıkra tekrar okundu.) 
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HÜSEYİN AYNİ IB. (Erzurum) — 'Efendim, 

bendeniz bu fıkrada da yine teklif ediyorum. 
«Hastalık zuhurunda derhal kaymakama...» ye
rine «Mercii aidine» denmesi daha doğrudur. 
Çünkü böyle olmazsa nahiye müdürü evvelâ 'kay
makama müracaat edecek o da başka bir yere 
müracaat edecek bu suretle muamele uzar, bina-
enalayh «Mercii aidine» denilmelidir-. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
«Mercii aidine» denilmesi doğrudur. Çünkü na
hiye müdürü sıhhiyeye ait bir mesele için de 
kaymakama müracaat edecek, falkat «Mercii 
aidine» denilir, doğrudan doğruya sıhhiye > ıc-
m urun a müracaat eder ve mesele daha seri bit
miş olur. 

REİS — Efendim başka söz alan yok. «Kay
makam» .yerine «Mercii aidine» denilmesi tek
lif olunuyor. Ve zaten evvelki fıkrada bu şekli 
kabul ettiğimizden bu fıkrada bu tashihi kabul 
etmek lâzımdır. Ye fıkrayı o suretle tashih e; I-
yoruz. 

Fıkra : 2. — Nahiye müdürü sıhhati um il
miyeye mütaallik hususatı nazarı dikkat önün
de tutar ve sâri ve »algın emrazın zuhurunu 
meni için kavanin ve nizamat ve talimatı m ,ı!ı-
susa ile irae edilen tedabiri icra eder. Hastalık 
zuhurunda.derhal mercii aidine malûmat im 
eder. Maahaza hastalığın tevsiini tevkif irin 
faydalı gördüğü tedabin muvakkateyi ittihaz 
edebilir. 

REİS — İkinci fıkrayı okunduğu veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. 2 nci fıkra tas
hih veçhile kabul edilmiştir. 

(Üçüncü fıkra tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu fıkra -hakkında söz isli

ye n var mı! 
HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) - - İki fıkra

dan «Nizamen» kaydının ihracını teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim fıkra hakkında 1a dil nam e 
yoktur. Üçüncü fıkrayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Üçüncü fıkra aynen kabul olunmuş
tu r. 

(Dördüncü fıkra tekrar okundu.) 
REİS — Efendim dördüncü fıkra hakkında 

söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Dördüncü fık
rayı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Dördüncü fıkra aynen kabul edilmiştir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) —• Reis Bey ne olu
yor? Nasıl kabul ediliyor? Bu fıkrada «Ziraa t 1 
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muzır olan hayvanat ve haşaratın veya nebata 
tın imhası...» deniyor. Nebatattan da nıuzir onu
mu? (Olmaz mı? seslem) 

(Beşinci fıkra tekrar okundu.) 
REİS — Efendim beşinci fıkra hakkında söz 

istiyen var mı? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu fıkı a-. 
da «...haşarata sebebiyet verenleri cezayı nakdî
ye mahkûm eder...» cümlesi ne kadar doğrudur? 
Bilmiyorum. Çünkü bu hakkı siz mahallerine % e-
riyorsunuz. Halbuki bu kanunun hukuk kısmı
na aidolan maddeleri tetkik ve tesbit edilmek 
üzere encümene gitmiştir. Bu fıkra mucibince de 
bir müdüre böyle re'sen icraya hükmetmektik 
veyahut bir hâkim vaziyetinde hüküm vermeye 
salâhiyettar bırakmaklık doğru' değildir. Ya bu 
cümlenin buradan ihracı lâzımdır. Yeyahut ı,u 
fıkranın tehiri müzakeresi lâzımdır. Bu gibi sa
lâhiyetleri doğrudan doğruya şûraya vereceği
miz için böyle şeyleri şûra, faslında halletmek 
doğrudur. Hele bizim nahiye müdürleri biraz 
tekemmül etsinler de ondan sonra böyle salâhi
yetler verilir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Birinci fık
rada «Nahiye müdürü haşaratı Kanunu Cezan-?! 
261 nci maddesini muaddil maddei kanuniyeye 
tevfikan tâyin ettirir ve indelicap cezayı nakdî
ye de mahkûm eder.» deniliyor. Encümen zan
nediyor ki, nahiye müdürüne bu kadar bir 
salâhiyet verilmiyecek olursa idare ve inzibat 
müşkül olur. Siz isterseniz bu cümleyi tayye
deriz. Fakat her halde encümen ısrar ediyor. 

Dr. MLSTAPA B. (Kozan) — Efendim hk-
rada «Emval ve emlâki zarar ve hasardan vika
ye ve buralara giren hayvanatın ika eylediği 
haşaratı...» deniliyor. «Buralara giren hayva
natın» yerine (Buralara girenlerin...) deniJ«e 
olmaz -un? Yani zannediyorum ki, bu gibi yer
lere yalnız hayvanat girmez. Her şey girebilir. 
Binaenaleyh girenlerin denilse daha iyi olur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — Fıkrada 
«Buralara giren hayvanatın ika eylediği haşa
ratı Kanunu Cezanın 261 nci maddesini muaddil 
layihai kanuniye mucibince ceza tâyin olunur, 
deniyor. Bu cezayı 261 nci madde ile tesbite ih
tiyaç var mıdır, yok mudur? Lncümen bunu 
izah etsin. 

AHMET) HİLMİ B. (Kayseri) — ihtiyaç var
dır. 
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NEBİL Ef. _(Ka,rahisarı Sahib) — İhtimali, I 

bu gibi ahval 261 neı maddei muaddelde tesbit 
olunan cezayı müeddi değildir. Bu ahvalin icrası 
belki diğer mevadda da tesbit edilmiş olur. Ve 
ayrıca bir ceza vermek lâzımgelir. Binaenaleyh 
yalnız bu «261 nci madde ile» diye tasrih edilir
se doğru değildir. Mutlak bu gibiler hakkında 
Kanunu Ceza ahkâmına nazaran tevfiki muame
le olunur veya mahkemeye sevk edilir gibi bil
cümle olmalı. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bu fıkra 
ihtimalki arzu olunursa daha güzel bir surette 
tadil edilebilir. a 

RAGIB B. (Kütahya) — Birinci fıkrada 
(...haşaratı Kanunu Cezanın 261 nci maddesini 
muaddil maddei kanuniyeye tevfikan tâyin et
tirir) diyor. Burada bir hüküm istihsal edi
liyor. Sonra ikinci fıkrada da '(... İndelicap 
haşarata sebebiyet verenleri cezayı nakdîye 
mahkûm eder) deniyor. Halbuki hayvanat tec
ziye edilmez. Aşağısı zaittir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efen
dim şûra bu madde mucibince hükmediyor; ma
demki nahiye müdüründe bir hakkı kaza var
dır, bu hakkı kazanın ne gibi hususata şâmil 
olduğu bu fıkra ile ziyade tasrih edilmiş olu
yor. Böyle bir hak nahiye müdürüne verildiği 
takdirde daha iyi olur. Zira mahkemesine ha
vale eder. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bu hakkı kazayı 
tâyin ettirir, o hakkı kazayı istimal ettirir de
mektir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Meclisi 
Âli nasıl tensip buyurursa öyle yaparız. 

TUNALI HİLMİ ,B. (Bolu) — Karye ye
rine köylerde denilmek daha evlâdır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Doğ
rudur. Bendeniz de iştirak ediyorum. 

RİFAT B. (Tokad) — Fıkraya alelûmum 
karyeler kelimesinden sonra kasaba kelimesinin 
ilâvesi lâzımdır. Zira nahiyelerde bağ bahçe 
çoktur. Kasabalar da nahiye merkezidir. Ale
lûmum kelimesinden sonra kasaba ve karyeler 
kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim mad
deye son fıkra olarak (maddei kanuniyeye tev
fikan tâyin ettirilir ve indelicap haşarata se
bebiyet verenleri cezayı nakdîye mahkûm et
tirmek için idare heyetine tevdi eyler.) diye | 
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bir fıkra ilâve edersek zannedersem, maksat 
tamamiyle hâsıl olmuş ve fıkra düzelmiş olur. 
Bunun için teklifimi takdim ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Fıkranın sonunda (İndelicap haşarata sebebi
yet verenleri cezayı nakdîye mahkûm eder) de
niyor. Cezayı nakdî velev ne kadar ehemmiyet
siz olursa olsun. Bu husus için yalnız nahiye 
müdürüne hakkı kaza vermek asla şayanı ka
bul değildir. Aynı mahalde bir nahiye şûrası 
vardır ki, Hüseyin Avni Bey biraderimiz buna 
şûra mahkemesi buyurdular. Bendeniz düşün
düm, her halde bu nahiye şûrasıdır. Şimdi hem 
şûra salâhiyeti kazayeyi haiz, hem de müdür... 

Şûranın vereceği kararlar ve hükümler hak
kında kayıt ve muamele ayrı cereyan edecek 
müdürün vereceği kararlar için de ayrı muamele 
yapılacaktır. Müteşettit bir muamele. Bende
niz öyle anlıyorum ki, beşinci fıkranın kısmı 
evvelinden maksat, böyle zarar ve hasar vuku-
bıılduğu hakkında şikâyet vâki olursa zarar ve 
hasarın miktarını nahiye müdürü keşif, ve tak
dir ettirecek. Ne kadar haşarat olmuştur? Çün
kü bu keşif ve takdir muamelesinin icra etti
rilmesini nahiye şûrasının kerarına talik ede
cek olursak belki teehhürat vukubulur. Yal
nız miktarı haşaratın derhal ehlivukuf tarafın
dan alelûsul keşfi hakkını müdüre vermek çok 
doğrudur. Esas meseleyi kazaen hal ve fasle
decek merci ise ancak ve ancak nahiye şûrasıdır. 
Kışımı saniyi, yani fıkranın sonunu tamamen tay-
yetmeli ve fıkranın evveli de ıslah edilmeli
dir. Şimdi arz edeceğim. Bozuktur. «Kanunu 
Cezanın 261 nci maddei muaddelesine tevfikan 
tâyin edilir» diyor. Ne demek? Maddeyi oku
yunca bir mâna çıkmıyor. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efen
dim, bâzı köylerde çobanlar hayvanlarını di
ğerlerinin tarlasında yayar ve yedirir. Bunu 
geceleyin yayar, gören de olmaz. Bunun esbabı 
sübutiyei kavalyesi nasıl bulunur? Köy ihtiyar 
heyeti bildiğimiz usulde bu fiilî belediyeye bil
dirir. Belediye nizamnamesi mucibince beledi
yeden iki adam gider. O hasarı keşif ve ce
zayı tesbit ederler. Binaenaleyh bu maddenin 
alâhalihi kalması lâzımdır. Bu takdirde esbabı 
sübutiye ve bir hüküm aranmaz. Binaenaleyh 
belediyenin yapacağı şey budur. Bu fıkranın 
kalmasını teklif ederim. 
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• BİFAT B. (Tokad) — Efendim, bu mad

delerden anlaşıldığına göre malûmuâliniz kasa
balar da birer nahiye merkezi olmuştur. Şura
da; beşinci fıkranın ikinci satırında «alelû
mum» kelimesinden sonra bir «kasaba» ftkrası 
ilâve edilmezse bu sırf nahiyelere münhasır 
olur. Kasaba, köylere aidolmak üzere telâkki 
ediliyor. Kasaba civarındaki bağ ve bahçeler 
sonra kamilen harabolur. «Alelûmum» kelime
sinden sonra bir de «kasaba ve karyelerdeki» 
kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorum. Birçok 
kasabalar vardır ki, etrafında bağ ve bahçeler 
var, mezruat var. Onları harabediyorlar. Bu 
çok mühim meseledir. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen arkada
şımız yok. Kifayeti müzakereyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kifayeti müzakere kabul edil
miştir. 

Birkaç takrir var efendim. 

Riyaseti Celileye 
1. Beşinci fıkrada «ika eylediği haşaratı» 

ibaresinden sonra «alelûsul keşif ve takdir et
tirir» ibaresinin kabulünü. 

2. «îndelicap» kelimesiyle başlıyan son kıs
mın tayymı teklif ederim. 

Karahisan Şarki 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Beşinci fıkranın ikinci satırında- alelûmum 

kelimesinden sonra (Kasaba ve karyelerdeki) 
suretinde olmak üzere bir (kasaba) kelime
sinin ilâvesini teklif eylerim. 

Tokad 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Beşinci fıkrada (ikaı hasardan dolayı sûra 

mahkemesine tevdi eder.) suretinde tadilini tek
lif ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
(Ettirmek için idare heyetine tevdi eyler. 

şeklinde bir fıkra ilâvesini teklif eylerim. 

Kütahya 
M. Ragıb 
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1 Riyasete 

(Kanunu Cezanın 261 nci maddesini muad-
dil maddei kanuniyeye tevfikan) fıkrasının (Ka
nunu Cezaya tevfikan tâyin ettirir.) şeklinde 
tadilini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necib 

Riyasete 
(Karyelerdeki) yerine (Nahiyedeki) denil-

I meşini teklif ederim. 
Bolu 

I Tunalı Hilmi 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, Ri-
I fat Beyin teklifleri iki şeyi ihtiva ediyor. Fa-
I kat (kasaba ve köylerde) denileceği yerde ale-
I htlak (nahiyedeki) dersek daha iyi olur. Her 

türlü mahzur zail olur. 
REİS — Efendim, muhtelif takrirleri oku

duk. Şimdi tekrar Ali Süruri Efendinin tekli-
I fini okuyoruz. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim, 
i encümen fıkranın aynen kalmasında ısrar edi-
I yor. Mamafih Heyet hangisini kabul ederse 
j ona göre hareket tabiîdir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
I Efendim, salâhiyeti hükme mütaallik olan fas-
I İm Adliye Encümenince tetkik edilmesi Heye-
I ti Celilece karargir oldu. Bû da salâhiyeti ka-
I zaiyeye taallûk ediyor. Onun için behemehal 
I bu maddenin de Adliye Encümenine gitmesi lâ-
I zımdır. Heyeti Oelile kararından dönemez.* 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi, 
I Ali Süruri Efendi Hazretleri Adliye Encüme-
I ni Reisi sıfatiyle istiyorlarsa zaten alabilirler 
I efendim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
I Hayır efendim, ben Adliye Encümeni Reisi sı-
I fatiyle değil, mebus sıfatiyle beyanı mütalâa 
I ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi-
I ier, şu lâyihada da anlaşılacağı veçhile Nahiye 
I Kanununda hakkı kaza mukaddema mevzuu-
I bahsolmamış ve bilâhara verilmiştir. Bu mad-
I de de o hakkı kazanın tertibedilmediği bir za-
I manda tertibedilmiştir. Beyefendinin de buyur-
I duğu gibi bu tecezzi kabul etmez ve pek mu-
I vafıktır. Bendeniz de Adliye Encümenine tev-
I diini teklif ediyorum. 

— 571 — 



ı tü i» — Efendim, ahkâmı eezaiyenin bu kıs
mı Heyeti Celilenizden Adliye Encümenine ve
rilmiş. Bu da. yine cezaya ait bir fıkradır.. Ten-
sibederseniz bunu da Adliye Encümenine gön
derelim. Adliye Encümenine tevdiini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Bu fıkrayı da tak
rirlerle beraber Adliye Encümenine veriye»-
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ruz efendim. 

Efendim biraz yorulduk, vakit de geç oldu. 
Binaenaleyh yarın öğleden sonra bir buçukta 
malûm ruzname ile müzakereyi açmak üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,40 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
. 2. — Evrakı varide 

Tekâlifi kanuniye 

1. Amasya Mebusu Haindi Beyin, Ance-
maatin idare edilen mektepler muallimindnden 
tekaüdiye kat'edilmesine dair teklifi 

2. Erzurum Meşbusu Nusrat Efendinin, Er
zurum'da bir Lisaniyat Medresesi küşadma dair 
teklifi 

Tezkereler 

1. Seferi zammı maaş Kanununun tefsirine 
dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

2. Tarife Kanununun dördüncü maddesi
nin tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

Müteferrik evrak 

1. Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset ka
rarı 

2. Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin. 
müftülüğü tercih ettiğine dair telgrafı 

3. Sarakan Mebusu Reşad Beyin, Muvaze- j 

nei Maliye Encümeninden istifanamesi 
4. İsparta Melmsu İsmail Renizi Efendinin. 

aşara dair temenni takriri 
5. Dördüncü Şube intihabatına dair Şube 

Riyasetinin takrirleri 
(i. Tokad'da bulunan Malatya Mebusu •Sıd-

kı Beyin, Tokad Askerî Hastanesinde bulunan 
Mülâzim İskender Efendi ile kırk neferin tal
tiflerine dair tezkeresi . 

7. Şam'dan Mustafa Eevzi iınzasiyle mev
rut tebıiknanıe 

S. Rusya'ya giden Tetkik Heyeti hakkında 
Divanı Riyaset kararı 

Sualler 

1. Tun ah Hilmi Beyin, Zonguldak Muta
sarrıfı İhsan Beye dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 

Mazbatalar 

1. Mâlûliui guzat hakkında İstida Encüme
ni mazbatası 

2. Müecceliyei Askeriye Vergisi hakkındaki 
arzuhallere dair tstida Encümeni mazbatası 

\>m<i 

T. B. M. M. Matbaan 


