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BÎRÎNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,15 

REtS — İkinci ReisvekiU Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (tzmir) 

REİS — Efendim, ekseriyet vardır. Celseyi 
küşadediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

REİS — Efendim, zaptı saftık hakkında 
mütalâa var mı? 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler dün
kü intihabat hakkında 'bir iki söz söylemekli-
ğime müsaade buyurunuz. Bir anüddettenberi 
gazetelerde, bilhassa düşmanlarımız tarafından 
yazılan gazetelerde görüyoruz k i ; Büyük Mil
let Meclisini teşMl eden Azayı Muhtereme ara
sında birtakım ihtilâf at vardır derîiyor. (Yok 
sadaları) Müsaade buyurunuz, Ihalbuki dünkü 
intihafbat bunun ne dereceye kadar yanlış, ne 
dereceye kadar yalan olduğunu pek kuvvetli 
bir surette bize gösterdi. Meclisimizin ilk te
şekkülünden bugüne kadar dünkü gibi kuv
vetli bir Heyeti Vekile teşkilino muvaffak ola
mamıştık. Düşmanlarımız o kadar kuvvetli pro
pagandalar yapıyorlardı ki, yani şunu anlat
mak istiyorum ki bendeniz beş, altı aydan beri 
içinizde bulunmuyordum. Bazan kulaklarımıza 
da sadalar aksediyordu. Büyük Millet Mecli
sinde ihtilâf var. Halbuki 'bendeniz Büyük 
Millet Meclisinde ihtilâf olmadığına kaaniim. 
Çünkü: Büyük Millet Meclisini biliyordum. 
Fakat düşmanlarımız o kadar kuvvetli propa
gandalar yapıyorlardı ki az kaldı bizi de kan
dırıyorlardı. Fakat Ldhülhamd bu yalan dün
kü gün bütün uryanlığıyle tezahür etmişti•• ki 
Büyük Millet Meclisinde katiyen ihtilâf yok
tur. Büyük Millet Meclisi âmâli milliyemizin 
neticesine kadar böyle müttehit kalacak ve 
âmâli milliyesini kurtarmeaya kadar hiçbir 
şeyde ihtilâf etmiyecektir. Bunu bütün dün
ya işitsin. Binaenaleyh efendiler dün ilk inti
habınızda Muhterem Rauf Beyefendi Hazret
lerinin hu kürsüi muallâ^dan söylediği sözleri 
bütün samimiyetimle alkışlıyorum ve bunu 
falihayır addediyorum. Eîvet bu kürsüde bu
yurdular k i ; «Siz bu vazifeyi bana tevdi et
tiniz. Ben Allahıma kasem ederek bu işi hüs-
nüneticeye isal etmeye çalışacağım» her halde 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Bilâhara Heyeti Vekilenin intihabına mübaşe
ret edilerek Sivas Mebusu Rauf Bey 197 reyle 
icra Vekilleri Riyasetine, Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi Efendi 186 reyle Şer'iye Vekâ^; 

letine, Kozan Mebusu Fevzi Paşa 200 reyle Er
kânı Harbiyei Umumiye Vekâletine, Karesi Me
busu Kâzım Paşa 105 reyle Müdafaai Milliye 
Vekâletine intihabolunarak teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Kastamonu Mebusu Yu
suf Kemal Bey 198 reyle Hariciye Vekâletine, 
Gümüşane (Mebusu Hasan Fehmi Bey 179 reyle 
Maliye Vekâletine, Karesi Mebusu Vehbi Bey 
193 reyle Maarif Vekâletine, İzmir Mebusu 
Maihmud Esad Bey 107 reyle İktisat Vekâle
tine intilhaboluniu. Adliye Vekâleti için ya
pılan ilk intihapta ekseriyeti mutlaka hâsıl 
olamadığından ikinci intihapta Erzurum Mebu
su Celâleddin Arif Bey 105 reyle ihrazı ekse
riyet eyledi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretleri tarafından 

küşadedilerek Nafıa Vekâleti Vekilliğine 99 
reyle Saruhan Mebusu Reşad Bej*, Sıhhiye Ve
kâleti Vekilliğine 129 reyle Bolu Mebusu Dr. 
Fuad beyler bilintihap Perşembe günü içtima 
olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

ikinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Van İzmir 

Hakkı Enver 
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'böyle samimiyetle, 'böyle bir fikirle bu işe sarı
lıp girmek istiyen insanların muvaffak olacak
larında katiyen şek ve şüphe yoktur. Cenabı-
hak muvaffakiyet ihsan buyursun. (Amin 
sesleri) Yalnız Heyeti Vekileye giren arkadaş
larımdan bir şey rica edeceğim. Bunu da unut
masınlar. Muvaffakiyetlerini temenni etmekle 
beraber memleketin ahvali ruhiyesini iyi dü
şünsünler. Gözlerini yalnız Ankara'nın seması
na dikmesinler. Kulaklarını yalnız Ankara'nın 
muhitine kabartmasınlar. Bütün memleketi 
görsünler ve bütün memleketin ruhuna vâkıf 
olarak halkı iyi tanısınlar ve memleketin ah
vali ruhiyesine göre ifayı vazife etsinler. Ken
dilerinden bunu rica ediyorum. 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında başka mütalâa var mı? (Hayır sadaları) 
Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Mebuslardan dokuz zata izin verilme
sine dair Divanı Riyaset Kararı 

REtS — Efendim, Nevahi Kanununun mu
addel bir maddesi vardır. Elli üçüncü madde
dir. Münasip görürseniz bunun müzakeresine 
başlamazdan evvel Divan kararları var. Onu 
o'kuyalım. Badehu Nevahi Kanununun maddei 
muaddelesiniıı müzakeresine geçelim. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın esbabı sıh

hiye ve mazeretlerine me'bni hizalarında göste
rilen müddetlerle mezun addi Divanı Riyasetin 
12 . VII . 1338 tarihli on dokuzuncu içtimain -
da tensibedilmiş olmakla Heyeti' Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

12 . VII . 1338 
B. M. Meclisi Reis vekili 

Musa Kâzım 

Rasim Bey (Sivas) üç ay, 
Haşim Bey (Çorum) üç ay, 

, Halil Bey (Ertuğrul iki ay, 
Şeyh Fikri Bey (Gene) üç ay, 
Hakki Bey (Ergani) üç ay, 
Mahmud Bey (Ergani) üç ay. 
Rıza Bey (Ybzgad) Üç ay, 
T5v. Asım Bey (Amasya) Üç ay, 

. 1338 C : 1 
RElS — Rasim Bey (Sivas) in üç ay me

zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Haşini Bey (Çorum) un üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Halil Bey (Ertuğrul) un iki ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Şeyh Fikri Efendi (Gene) in üç 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

REİS — Hakkı Bey (Ergani) nin üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Mahmud Bey (Ergani) nin üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Rıza Bey (Yozgad) m üç ay me
zuniyetini 'kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Dr. Asım Bey (Amasya) nm üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey 
hakkında: Divanı Riyaset Kararı var. Okuna
cak : 

Heyeti Umumiyeye 
İstihsal ettiği üç ay mezuniyetle 10 Nisan 

1338 tarihinde dairei intihabiyesine azimet et
miş olan Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin 
Dersim'de vazaifi Hükümete muavenet etmek 
üzere mezuniyetinin üç ay daha temdidi Dahili
ye Vekâleti Celilesinin 19 Haziran 1338 tarih 
ve 1102/12081 numaralı tezekresiyle işar kılın
mış ve şimdiye kadarki müddetini hizmetine 
hasreylemiş olduğundan hususatı zatiyesi için 
zaman kalmadığını mumaileyhin aslı merbut 
telgrafında bildirilmiş olduğundan fazla mu-
hassasat almamak şartiyle talebi veçhile mezu
niyetinin üç ay daha temdidi Divanı Riyaset
çe tensibedilmiştir. Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

1 . VII 1338 
T. B. M. M. Reisvekili 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim iki defa mazeretname 
göndermiştir. Divan da son mazeretini kabul 
etmiştir. Hasan Hayri Beyin bilâtahsisat üç ay 
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mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

3. — BitUs Mebusu Vehbi Beyin, mezuniye
tinin temdidedilmesine dair tahriri 

REİS — Efendim, Bitlis Mebusu Vehbi 
Beyin de bir takriri var. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mazereti meşruama binaen Mart zarfında 

üç mah mezuniyetime müsaade buyurulmuş ise 
de hastamı tedavi ettirmekte olduğumdan na
şı istimal edemediğimden mezuniyetimin tem-
didini istirham eylerim olbapta.. 

9 Temmuz 1338 
Bitlis Mebusu 

Vehbi 

(Muvafık sesleri) 
RElS — Efendim Vehbi Beyin eski mezu

niyeti iptal olunduğundan alelûsul bu takri
rin yine Divandan geçmesi lâzımdır. (Kimdir 
sadaları) Bitlis Mebusu Vehbi Bey mezuni
yet almış, mezuniyetinin müddeti geçmiş, tem
didini talebediyor. Fakat Divana gitmesi ica-
beder. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim 
Divana gitmesine ihtiyaç yoktur. Mademki 
burada okunmuştur. Reye koymak lâzımdır. 
Aslolan Heyeti Umumiyedir. Divan feridir. 
Burada okunduktan sonra burası karar vere
bilir. 

REÎŞ — Asıl, feri meselesi yoktur. înti-
7/am meselesi vardır. Burada bir mebusun tak
ririni okumazsam okutmamakla itham ediliyo
rum. Binaenaleyh her takrir buraya gelebi
lir. Fakat feri, asıl hepsi nisaba mütaalliktir. 
Divana gitmesi lâzımdır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İdarei kutra ve nevahi kanunu lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbata^ 

RfiîS — Efendim evrakı varidemiz yoktur. 
Nevahi Kanununun elli üçüncü maddesine ilâ
ve edilecek fıkarat vardır. Onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
52 nci maddenin on sekizinci fıkrasından son

ra bâzı fıkaratm ilâvesi hakkında Bolu Mebu
su Şükrü Bey tarafından muta ve Heyeti Umu-

miyece nazarı itibara alınan takrir terine 
Dahiliye Encümeninee müzakerat cereyan ede
rek berveçhi âti madde ve fıkraların ilâvesi ten-
sîbedilmiştir. 

8 Temmuz 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Kayseri 
Esad Ahmed Hilmi 

Kâtip Aza 
Kayseri Karahisarı Şarki 

Atıf Muştala 
Âza Aza 

Tahsin Midh&t 

Madde 53. — Tapu, vergi, nüfus, kuyut ve 
muamelâtı esasiye ve ahzı asker muayenei ip-
tidaiyesi nahiyeden bağlar. 

1. Tapu, vergi ve nüfus muamelâtı kesir 
olan nevahide her üç muameleyi takip ve rttyet 
etmek üzere ayn ayrı tapu, vergi ve nüfus 
memurları tâyin olunur. Muamelâtı az olan yer
lerde münasebeti mevkiiye gözetilerek iki ve 
daha ziyade nevahiye seyyar memurlar tâyin 
olunur. 

2. Nahiye hududu dahilindeki emlâk ve 
arazinin beyi' ve şirâ, ferağ ve intikal, taksim 
ve ifrazına ait takrirler nahiye heyeti idaresin* 
ce istim a olunduktan sonra senedatı resmiyesi 
tapu memurları tarafından ita kılınır. 

3. Tevellüdat, vefiyat, münakehat, talâk 
ve nakli mekân ve nüfusa ait muamelât nahi
ye nüfus memuru tarafından icra olunur. 

4. Ahzı askere ait muayenei iptidaiye as
kerî ve nüfus memurları huzuriyle nahiye 
heyeti idaresinde cereyan eder. 

5. Cünha mevaddma dair bidayet mahke
me ve raüstantikleri tarafından lüzum gösteri
lecek istinabeler nevahi heyeti idarelerince isti-
m.a olunur. 

6. Teşkilâtı ikmal, olunan nevahiye ait ta
pu, nüfus ve vergi kuyudu d«vairi aidesi tara
fından nevahi memurini mütaallikasma devir ve 
teslim olunur. 

7. Yukardaki fıkralarda tâyin ve tesbit ye 
nevahiye tevdi olunan bilcümle muamelât ta
vanın ve nizamatı meriye dairesinde rüyet olu
nu*. 

REİS — Efendim, maddenin birçok fık
raları vardır. Tensibederseniz fıkra fıkra mü
zakere edelim. 
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MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HlL-

Mî B. (Kayseri) — Muaddel maddeye ilâve 
edilen fıkralar evvelce mevcudolmadığından ten
sip buyurursanız yazılsın. Ondan sonra bunla
rın üzerine imali fikredilsin. Malûmuâİiniz Bo
lu Mebusu Şükrü Bey arkadaşımız 53 nçü mad
de müzakere olunurken tapu, nüfus ve saireye 
ait bâzı fıkaratm ilâvesini teklif etmişlerdi. En
cümen bu bapta uzunuzadıya müzakere etti. Bâ
zı şümullü fıkralar ilâve ederek maddeyi tesbit et
ti ve buraya gönderdi. Şimdi arz edeceğim; lütfen 
yazarsınız, bunun üzerinde imali fikredersiniz, 
fıkraları icabettikçe tadil ederiz. Encümenin tes
bit ettiği fıkra bunlardır. 

(Encümenin tesbit ettiği fıkarat tekrar okun
du.) 

NEBİL E l (Karahisarı Sahib) — Efendim, 
53 neü maddenin şekli muaddeli encümende» 
geliyor. Bu madde mucibince Mazbata Muhar
riri Beyefendinin izah buyurdukları tapu, ver
gi, nüfus muamelâtım nahiye kendisi yapacak
tır. Bunun için de birinci fıkrada* gösterildiği 
üzere yani muamelâtı çok olan yerlerde üç vazi
feyi görmek üzere ayrı, ayrı, yani bir düzüne 
kâtip tâyin edeceğiz. Muamelâtı az ise iki nahi
yeyi birleştirerek veya üç nahiyeyi birleştirerek 
seyyar kâtipler göndereceğiz. Zannedersem bu 
kanunu yapmaktan maksadı esasi, ahaliye tes-
hüât irae etmek ve iyi iş görmek içindir. Bu 
kâtipler tâyin edilsin, doğrudur, iyidir. Fa
kat masarifi nereden olacak? .Gerçi masarif bah
sine gelinmemiştir. Bu kâtiplerin masarifini Mu-
vazenei Umumiyeden mi? Yoksa Muvazenei Hu
susiden mi vereceğiz? Burası tasrih olunmak lâ
zımdır. Şimdiden bu maddeyi kabul edersek bir 
emrivaki olur. Bilâhara mahallî idaresi bu kâtip
lerin maaşını versin dersek millet namına ida-
rei kelâm eden bizler, böyle bir kanunu ne is
tiyoruz demektir, ne de bu kanunun ciheti tat-
biktyesi vardır. Millet verjnez, veremez. Zira 
kuvvei tahammüliyesi yoktur. Ben kendi hesa
bıma reddediyorum. Buna millet mütahammil 
değildir. Bu bir kere tesbit olunmak lâzımdır. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bu kanun arkadaşlar, ilk teklif edildiği za
man Anadolu'da iki kısım halkı gözümün önü
ne getirmiş ve bunların bir kısmının Türk, bir 
kısmının da Kürt olduğunu düşünerek kabili
yeti tatbikıyesi olmadığını arz etmek maksa-

tm ö: ı 
diyle bu kanun Çince yazılmış Anadolu'da ka
biliyeti tatbikıyesi yoktur, demiştim. Arkadaş
lardan birisi de sözümü suitefsir etmişti. Ma
alesef diğer maddelerin müzakeresi esnasında 
esaret altından yeni kurtulan ve memleketim 
bulunan Adana'da bulunduğumdan şimdiye ka
dar geqen maddeler hakkında cereyan eden mü
zakerede bulunamadım. Şimdi 53 ncü madde 
olarak ortaya atılan madde yine bana eski dü
şüncelerimi hatırlattı, iptida heyeti umumiyesi 
hakkında söz söylemeye lüzum yok, vaktiyle 
söyledik. Yalnız çimdi bu maddenin iki fıkra
sına nazarı dikkatinizi ehemmiyetle celbedece-
ğim. Bu fıkralardan birisi, dördüncü fıkra ki, 
ahzi asker muamelâtının, muayenei iptidaiye-
sinin askerî ve nüfus memurları huzuriyle na
hiye heyeti' idaresinde cereyan edeceğinden bah« 
sediyor. Arkadaşlar bir memleketin huzur ve 
sükûn içinde devamını temin edecek yegane 
şey,- bir hükümetin, daha doğrusu bir nüfuzu 
mâneyii hükümetin mevcudiyetini temin etmek
tir. Bu temin edilmiyen memleketlerde hiçbir 
iş yapmanın imkânı olmaz. Bu kuvvetli nüfu
zu hükümete mâni olan yerlerde iki nevi teş
kilâtın ve iki nevi kuvvetin mevcut bulunması 
ve bu mevcudiyetin idamesinde ısrar olunma-
sıdır. 

RAGIB B. (Kütahya) 
insanlar yaşatmalt. 

Her halde tufeyli 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Arkadaşımın söylediği sözün mânasını anlıya-
biiseydim cevap verirdim. Fakat anlıyamadım. 
Ahzi asker muamelâtı, daha açık bir ifade ile 
söylemek lâzımgelirse, memlekette iki hüküme
tin mevcudiyetine sebebiyet veren bir muame
ledir. Halihazır ahzi asker teşkilâtı, memleket
te iki nevi mevcudiyeti gösteriyor. Biz haliha
zır ahzi asker teşkilâtından müşteki iken ve 
istikbale ait bir kanun yaparken yine onu, o 
kanunun içerisine sokmak, memlekette iki şekli 
hükümetin devamına sebebiyet vermek demek
tir. Memlekette bir hükümet olmalıdır. Diğer
leri teferruat olmalıdır. Nahiyede, ahzi asker 
muamelâtiyie iştigal edecek askerî bir memur 
bulunduracak iseniz, nahiyeler şimdiye kadar 
iki 'şekli hükümetten mâsun idiler. Bundan son
ra onlara bir askerî hükümet, bir de mülki hü
kümet namı altında iki hükümet göndermiş 
olacaksınız ki, bu hususta kazaların, livaların, 
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vilâyetlerin ieryadı kâfidir. Efendiler, bu nok
ta hakkında fazla söz söylemeye zaman müsait 
değildir. Onun için sözü uzatmaktan vazgeçi
yorum. Yani askerî memurinin bu fıkradan su
reti kafiyede tayyını ve memleket efradından 
uıürekkebolacak heyetler vaşıtasiyle muayenei 
iptidaiye icra edilerek biraz da millete inanıl
masını rica ediyorum. 

Beşinci fıkra; «Cünha mevaddma dair ve 
bidayet mahkeme müstantikleri tarafından lü
zum gösterilecek istinabeler nevahi heyeti ida
relerince istima olunur.», diyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey fık
ra müzakere edilecek değil mi? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Fıkra, fıkra mı, Reis Bey? 

REİS — Evet... 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 

O halde affediniz. Bû baptaki sözümü sırası 
geldiği zaman söylerim. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Bir tak
rir veriniz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B.-— Neye dair? 
MEHMED VEHBİ Ef. — Askerî memurinin 

fıkradan tayyma dair... 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. —. Peki efen

dim. Beşinci fıkra hakkındaki hakkı kelâmımı 
da muhafaza ediyorum. 

TUNALr HİLMİ B. (Bolu)' — Âkibet Ce
nabı Hakka bin ham düsen a ki, Nebil Efendi 
Hocamızın ağzından olsun bu kanunun aley
hinde. bir söz çıkmıştır. 

HASAN BAS Fil B. (Karesi) — Kanunun 
aleyhinde değildir. (Maddenin aleyhindedir, 
sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Kanu
nun ruhunun aleyhindedir. Zira bu kanun efen
diler, bu memleketin anlıyamıyacağı bir şe
kilde yazılmıştır. Allahıma hamdederim ki, iti
raz kâin sı açılmıştır ve inşallah kanun basit bir 
hale getirilecektir. (İnşallah, sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İnşallah, inşallah iştirak ederiz. 

REİS — Ragıb Bey. 
RAGIB B. (Kütahya) — Vazgeçiyorum. 
REİS — Efendim birinci fıkra hakkında» söz 

alan arkadaşlarımız sözlerinden vazgeçiyorlar. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encüme

nin izah etmesi lâzımgelen bir nokta var. Tapu, 
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vergi ve ahzi. asker muamelâtı dendiği zaman, 
Nebil Efendinin buyurdukları gibi, bu memuri
yetler nasıl teşekkül edecektir ve bunlar nahiye 
idaresine mi 'girecektir? İzahat versinler. 

TAHSİN B. (İzmir) —Efendim bu memur
lar meselesini encümende biz uzunuzadıya 'mü
zakere ettik. Bolu Mebusu ıŞükrü Beyin bu mad
de hakkında verdiği, takrirde yalnız ferağ ve 
intikal, taksim ve ifraz mesaili; nevahi heyeti 
idaresinde istima «dilsin denmiş. Bu meseleyi 
biz, Tapu Müdürü de hazır olduğu halde müza-
feere ettik. Tapu Müdürü muhik bir itirazda bu
lundu, dedi ki : Nahiyece takrir istima edildik
ten sonra muamele bitmiştir; tapu memuru, te.t-
kikatı kuyudiyeye mutabık gelsin gelmesin ta
pu senedini vermeye mecburdur. Binaenaleyh; 
nahiyelerde tapu memuru ve tapu kuyudatı ol
malı, evvelemirde tetkikatı kuyudiye icra edil
meli ve badehu takrir istima edilerek muamele 
mahallinde •'bitmelidir. Sonra bu mecelleyi en
cümende tetkik eder ve .düşünürken, halkın hu
zur ve teshili müracaatını en ziyade hedef ittihaz 
etmişizdir. Malûmuâlinizdir ki, efendiler köylerin 
ne gibi işleri vardır? 'Köylünün tapu işleri var
dır. Meselâ iki kardeş arasında bir tarlayı tak
sim edecekler, iki dönüm tarla var, bir dönümü 
birinin, bir dönümü diğerinin.. (Bu bapta şimdiye 
kadar icra edilen muamele hepinizin ırialûnraâli-
leridir ki, matbu bir şahadetname vardır. Onu 
tapu idaresi ve tapu memurları verir, heyeti ih
tiyariye mühürler, kazaya gider, kazada kuyut 
tetkik edilir ve tapusu verilirdi, sonra kaymakam
ların riyaseti altında bir Takrir Komisyonu fi
lân teşekkül etti, ama bunlar bir şekilden iba
retti. Bu muamele aylarca, 'günlerce kazada de
vam eder ve ekseriya tarafeyn vazgeçerek geri
ye gelirlerdi. Onun için karyelerde alım - satım 
ve bilhassa arazi alım ve satımı senedi âdi ile 
cereyan ediyor. Meselâ bir tarla alım - satımı 
şöyle oluyor : Üç bin kuruş veya-beş bin kuruş; 
ben verdim, ben de aldım. 

Bu muamele pulsuz bir senet ile böylece icra 
ediliyor. Fakat biraz sonra ara yere ihtilâf gir
di mi? Mahkemeye gidiyorlar. Pul cezayi nakdîsi 
de nazarı dikkate alınarak o senet çıkarılıyor, fa
kat takriri, memuru aidi huzurunda olmadığın
dan mahkemece senet kabul edilmiyor ve bu yüz
den birçok eşhas mutazarrır oluyor. İşte bugün 
köylerde cereyan eden bu muamelenin esası; se
nedi âdi iledir ve köylülerin tapu kaydı yoktur. 
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Binaenaleyh, biz halka, karşı bu mecelleyi tanzim 
ederken halkın huzurunu ve teshilâtmı düşün
dük. Sonra nüfub memuru ve nüfus muamelâtı... 
Bir adamın bir (-ocuğu dünyaya geliyor veyahut 
ayrılık, gayrilik oluyor. Bunun için köylü muh
tara gidiyor; birçok masraflar yapıyor, aylarca 
günlerce muamele peşinde dolaşıyor. Nihayet 
alacağı bir nüfu,s tezkeresidir. Bir adamın ço
cuğu dünyaya gelirse onun tezkeresini vermeye 
Hükümet ve Devlet mecburdur. Bir adamın ço
cuğu dünyaya geldi, diye günlerce muamele ar
kasında dolaşmaya mecburiyeti yoktur. Binaen
aleyh, biz bu noktai nazardan halka pek ziyade 
kolaylık olduğu için bu tapu ve nüfus memurla
rını maddeye koyduk. Sonra Âbdülkadir Kemali 
Beyin buyurduğu meseleye gelince : Ahzi asker, 
ahzi asker, diye muameleyi büyütmiyelim. Ma
lûmu âliniz ahzi asker meclisleri, komisyonları 
nasıl oluyor? Biliyorsunuz; kazada bir heyet top
lanıyor, ahzi asker memuru da orada bulunuyor. 
Meselâ; filânca köyün heyeti ihtiyariyesi de ora
ya geliyor; o köyün ahzi asker muamelesine baş-
1 anacak deniyor, köyün muhtarı, imamı içeriye 
girdi mi; köyünüzden Ali, Veli sağ mı, değil mi? 
Diye soruluyor. Bu suretle huzuran ve gıyaben 
muamele yapılıyor. Bunu Âbdülkadir Kemali 
Bey yanlış anladı. Hükümet ikiye ayrılacak ve 
her nahiyenin başında bir ahzi asker memuru 
bulunacak değil ki... Bu, yanlış anlaşılmış. 

ÂBDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Benim söylediğim yanlış anlaşılmış beyim... 

TAHSÎN B. (Devamla) — Bu askerî memur
dan maksat, askerî muamelâtına bakacak bir me
murdur. Bu, sivil de olur, asker de olur. Bir ahzi 
asker memuru 30 nahiyeyi, yirmi nahiyeyi ve on 
beş nahiyeyi pekâlâ dolaşabilir. Nitekim 3 - 4 ka
zanın bir ahzi askere merbut olduğunu da hepi
miz biliyoruz. Binaenaleyh, mütaaddit nahiyeleri 
bir ahzi asker memuru dolaşacak. Heyeti ihtiya
riye de hazır olduğu halde, nüfus memuru 
defteri açacak, filân asker mi, değil mi? Diye 
muamele yapılacak bu muameleyi bu maddeye 
koymakta hiçbir mahzur yoktur. Bu muamele 
muayenei iptidaiye için evlâ bittarik kolaydır. 
Bu hususta ne kadar müşkülât çekildiği de ma-
lûmuâlinizdir. Muayenei iptidaiye olacak diye 
köylü, çiftinden çubuğundan cüda kalıyor. Mua
yenenin neticesi de ya: bir kaf veyahut bir kâftır. 
Yani büyük bir iş değildir ve netice kanunun tâ
yin ettiği şekilden ibarettir. Kanunun tarif etti-
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I ği gibi bu muamelenin, kazada heyeti idarede hâ

kimin veyahut kaymakamın huzurunda olmasiy-
le nahiyede heyeti ihtiyariyenin huzurunda olması 
arasında bir fark görmüyorum. Şimdi asıl mühim 
mesele şu ki. biz bunu varidatı umumiyeden ve
rilsin dedik, ve hattâ bir fıkra da konulmuş iken 
tayyettik. Fakat bugün nahiyenin varidat kısmı
nı tetkik ederken ve nahiyeye varidat bulmak 

I meselesini müzakere ederken nüfus harçlarının 
da varidatı asliyeden olmasını kabul ettik. Nahi
yelerde varidat meselesi çok mühimdir. Onun için 
nahiyenin varidat faslını biz uzunuzadıya gün-

I lerce, belki haftalarca Muvazene? Maliye Encü-
ıneniyle beraber tetkika mecburuz. (lerek Heyeti 

I Aliyenizden ve gerek dışardan bir «şok zevatın 
I mütalâalarını almaya muhtacız. Bu varidat me

selesi maksadı temin etmezse bu kanun manasız
lıktan başka bir şey ifade etmez. Onun için o ze
vatın buyrduğu gibi yapacaksak, o başka lâkırdı. 
Fakat nahiye varidatına bunu talik etmiyelim bu 
mesele, nüfus kâğıdı vermek ve iki kardeş arasın
da bir tarla meselesini halletmektir. Ve halkın 
istediği şeyler de budur. Bu esasi şekle veda et
miyelim. Varidat meselesi geldiği zaman onu da 
müzakere ederiz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim? Halihazır teşkilâtından 
başka mıdır? Bütçeyi kabartmaz mı? 

Tahsin B. (Devamla) — Efendim burada gös
terdik. Meselâ 2 - 3 - 4 nahiyeyi tevhidederek 
seyyar bir veya iki memur tâyini ile bu işin uh
desinden geliriz. Muamelesi kesîr olan yerlerde, 
kazalar da nahiye itibar edilecek. Orada bir nü
fus memuru, bir tapu memuru, bir vergi memu
ru nedir efendim? Bunlar tevemdir. Bunları 
yalnız bir mal memuruna, meselâ vergi memuru, 
tapu memuru sıfatiyle o vazifeyi tevdi ederiz. 
Yani bendeniz bunda bir fevkalâdelik görmüyo
rum. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hatırımda kal
dığına göre 1328 senesinde arazi için bir kanunu 
muvakkat yapılmıştır ki; Bu elyevm meriyilicra-
dır. Bu kanunun beşinci maddesinde mebani, eş-
çarı magruse ve saire araziye tâbi tutulmuştu. 
Halbuki o kanundan evvelki kanun da arazi 

f mebaniye tâbi tutulur. Bu mecelle ahkâmiyle bir 
i mübayenet teşkil ediyor. Bundan dolayı o beşin

ci madde birçok mesaili mühimme ihdas etti ve 
I o mesailin içinden çıkılmaz oldu. Binaenaleyh 
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tapu esastır. Bunun için de mütahassıs memur 
lâzımdır. Yani her mal memuru öyle tapu işleri
ni yapamaz. Her yer için mütahassıs bulunması 
da kabil değildir. Bu iş her nahiye için fevka
lâde tezebzübü mucibolur. Bu maddei kanuniye 
yapılsa bile muattal kalır. Bunun için Defteri 
Hakani Müdürünü çağırarak ve onunla ıızunu-
zadıya mütalâatta bulunmak lâzımgelir. Bende
niz bunu söylemek istiyorum. 

TAHSİN B. (Devamla) — Bu kanun çıktı
ğı gün derhal dört yüz nahiye teşkil edilmiş bu
lunacak. Eğer bbs bu kanunu üç senede, beş se
nede tapusiyle, nüfusiyle beraber her tarafta 
tatbik edebilirsek bahtiyarız. Bunun tatbiki bel
ki beş sene, on sene bilmiyorum, zamanla ola
caktır. Defteri Hakani, tapu memurları için mek
tep de açılabilir, devaire mülâzım sıfatiyle da
vet ettirilerek bunlar vazifeye alıştırılarak, ta
lim ettirilebilir. Binaenaleyh; bendeniz şekil iti
bariyle halkın mühim olan bu ihtiyacını defede
lim diye temennide bulundum. Çünkü bugün 
burada cereyan eden muamelât tamamiyle sena-
datı âdiye ile, sözle devam ediyor. Bunlar mah
kemeye düştüğü zaman ihticaca salih evrak çıka
rmadıklarından dâvalarını kaybediyorlar. Köy
lerde cereyan eden vakayi tetkik edilirse ekseri
ya bu tapu muamelâtının müşevveşiyetinden ci
nayetler, cürümler meydana geliyor. Hükümet ve 
mahallî idareleri memurları bu işe karışarak ma
hallinde halledemiyorlar. Binaenaleyh; buyur
duğunuz gibi şayet böyle bir mesele çıkarsa ne 
olacak? Böyle bir mesele belki yüzde beş çıkar, 
köylerde cereyan eden işler miras ve saireye ta
allûk eden şeylerdir. 

NUSRAT Bf. (Erzurum) — Feraizi seriye 
ve kanuniyeyi bilmek lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O zaman 
müftüye gidilir. 

TAHSİN B. (İzmir) — O vakit erbabına gi
derler, müracaat ederler. Zanneder misiniz ki, 
şimdiki tekmil tapu memurları bunlara vâkıf
tır? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
İdare hususunda şimdiye kadar müteamel bir 
esası değiştirmek için derin düşünmek icabet-
tiğini zannediyorum. Şimdiye kadar teceddüt 
namiyle yapılan şeylerin yüzde sekseni, doksanı 
milleti ızrar etmiştir. Korkarım ki, bununla 
ahaliye bir teshilât yapalım derken umurunu 
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bütün, bütün teşviş etmiş olmıyalım. Çünkü ar
kadaşlar, en mühim umuru nahiyeye veriyoruz. 
Bir kere mahkemelerdeki muhakemeler, arazi 
hususunda cereyan eden muhakemeler göz önü
ne getirilirse bunda büyük mahzurla)1 olduğu 
görülür. Şurada Ankara'da Zeyd'in mirası, 
yani emvali metrukesi üç evlâdına intikal et
mek lâzımgelirken birisi nesiyyen mensiyyen 
nazarı itibara alınmıyarak, ikisine veya ikisi na
zarı itibara alınmıyarak yalnız birisine doğru
dan doğruya vermek doğru mudur; arada inti
kal yok, ferağ yok bu nasıl olur? Böy
le muameleler, pek çok haksızlıklar görü
yoruz. vakaa şimdi tapu muamelâtı pek 
çok fazla müziç takyidata tâbi tutul
muş. Bir bakışta ahaliyi beyhude yoruyor gibi 
gözüküyor. İyice tetkik olunursa o tak-
yidat insanların yekdiğerinin hukukuna el 
uzatmak için yapageldiği desiselere karşı itti
haz olunmuştur. Encümen namına söz söyliyeıı 
Tahsin Beyefendi arkadaşımız «Köylünün mu
amelesini teshil noktasından biz bunu düşün
dük» dediler. En çok düşünmek zannederim, 
eereyan eden muamelenin selâmeti noktai naza
rından olmalı. Köylerde öyle adamlar var ki, 
ihkakı hak noktai nazarından düşünmeli, bir 
mülk on beş sene evvel, murisinden kendisine 
irsen intikal etmiş,5kendisinin ona vâris oldu
ğunu bilmemiş, müruruzamana uğramış, hal
kın şehirlerle alâkaları varken, bu muamelâtı 
görmek için şehre geldiği vakit aklı eren bir 
adama sorar, ondan alacağı malûmatla tenevvür 
ederdi. Biz bugün cehalet içinde puyan olan 
iki köye bir nahiye dedik. Oraya tek-
başmabir tapu memuru verdik. O tapu memuru 
tabiî her yerde tamamiyle müstakil bulunamaz. 
Kandırılır, iğfal edilir. Her hangi bir Zeyd'in 

' hakkı Amr'a ve Amr'in hakkı Zeyd'e geçmeklik 
gibi gayet fena içinden çıkılmaz bir netice 
tevlideder. Hele münakehat meseleleri, doğru
dan doğruya bunu nahiye merkezinde yapmak 
pek büyük mahzuru sereyi tevlideder. Köylü
yü kaza merkezlerine sevk etmiyelim derken 
bütün bütün muamelâtını ifsadetmiyelim. Tes-
hilâta taraftarım gerçi.. Fakat navahi tapu 
memurlarının muamelâtını kontrol ettirmek 

" için başlarında bir koııtrolcü yoktur. Nevahi 
tapu memurlarının muamelâtını ikontrol ede
cek heyetler kimlerdir? Kazaların vazaifi tâ
yin edilmedikçe bu nakıstır.. Bundan encüme-
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nin kasdetmiş olduğu, istihdaf etmiş olduğu ga
ye hem hâsıl olmıyacaktır, hem teşevvüsat hâ
sıl olacaktır, Bu gayet iyi düşünülmelidir. Biz
de teceddüt diye ortaya attığımız şeylerin yüz
de doksanı teşevvüşü intaoetmiştir. Bunun 
için gerek tapu ve gerek ınünakehat meselele
ri, kaza merkezlerinde olmıyacak d,a nahiyele
re verilecek ise, bu hususta nahiyelerin umu
runu kontrol edecek heyetleri evvelâ düşünme
li ve ancak muamelâtın sureti sâlimede cere
yanını tahtı temine aldıktan sonra bu madde 
şayanı 'kabul olabilir. Aksi halde selleme'hüs-
selâm böyle bir madde kabul edilmez Tahsin 
Bey arkadaşımız diyor ki: Bunu hemen bir
denbire tatbik etmiyeceğiz. Kimi yerde beş 
sene sonra, kimi yerde on sene sonra tatbik 
edeceğiz. Rica ederim, serseri kanunu gibi se
nelerce kûşeî nisyanda kalacak bir kanunu 
Büyük Millet Meclisi çıkamıasm. Çıkardığı 
zaman da her yerde süratle ve suhuletle ka
bili tatbik olacak kanun çıkarmalıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Sartfhan) — Bu za
rurettir Hoca Efendi. 

ÎSMAlL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — İnşal
lah zaruret yakında mündefi olur. Yani bu ga
dir teşkil etmemeli, kanun esaslı çıkmalı. Ka
nunu kabiliyeti tatbikiye ve muamelenin selâ
meti cereyanı noktai nazarından tetkik etme
li. Encümen diyor ki, muamelenin cereyanı, 
istikamet noktai nazarından değil, sırf teshi-
lât noktai nazarındandır. Biz biliyoruz ki bir
takım kuyudatı takyidiye insani arın desiseleri
ni meni için yapılmıştır. Bunun için bu husus 

,• calibi nazarı dikkattir. 
MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Efen

dim, cümlenizin malûmu olduğu üzere üç 
yuz on sekiz senesinde mâbeyn senediyle alını -* 
satım muamelâtı menedilmiştir. Mahkemelerde 
vukubulan muhakemede lehinde veya aleyhinde 
veyahut şahısların yekdiğeri aleyhinde dâva ika
me etmesi ve bu suretle birçoğunun zirüzeber ol
ması dolayısiyle nihayet Hükümet bunu menet-
miştir. Yani mabeyn senediyle alım, satım mua
melâtım menstmiştir. Bendeniz bu tapu muame
lâtının nevahiye verilmesi, mabeyn senediyle 
alım, satım muamelesinin aynıdır, zannediyorum. 
Bunu bir misalle arz etmek istiyorum. Dairei 
intihabiyemde Yahyalı nahiyesi namiyle bir na
hiye vardır. Bundan on sene evveline gelinceye 
kadar orada bir nahiye tapu memuru vardı. Bu 
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Yahyalı nahiyesinde bulunan tapu memurunu 
Haşim Bey de bilirler. Kendileri de orada tapu 
memurluğu etmişlerdir. Muamelâta da vâkıftır
lar. Bilirler. Bendenizin de o dairede biraz mü-
1 azimetim var. Otuz kırk sene kadar memuriyeti 
devam eden Yahyalı Nahiyesi Tapu Memurunu 
Tapu Dairesi muamelâtını telvis ettin, diye az
letti. On seneden beri ve hâlâ, bugünkü güne ka
dar, o kuyudat tashih edilip bitmemiştir. Orada 
bulunan nahiye tapu memuru ne kaydı esasiye 
bakmış, ne irse bakmış, ne intikale bakmış ve ne 
de kuyudu tasarrufiyeyi tetkik etmiş Kim mü
racaat etmiş ise keyfî bir senet vermiş. Herkesin 
elinde bir tapu senedi, bir tapu ilmühaberi var, 
tapu memurunun imzasını havidir. Ne nezaret
ten bu defterin asıl ve esası tasdik edilmiş, ne 
livadan tasdik edilmiş, ne de defteri esaside kay
dı var. Her gelen tapu dairesine varır. Benim 
tapu senedim var. Bunu bana verin der, diğeri
nin elinde de böyle bir senet var. Hulâsa on se
neden beri bu zamana gelinceye kadar hâlâ o na
hiyenin sağlam bir tapu senedi yoktur. Bu niçin 
olmuştur? Sırf on sene devam eden evvelki tapu 
memurunun hatalı muamelesinden dolayıdır. On
dan dolayı bendeniz Devletçe senedi hakaniye 
raptı lâzımgelen ve mahkemelerce mazmuniyle 
amel cari olan kuyudun böyle acemi memurlara 
tevdi etmeyi muvafık göremem. Bir kere bu tapu 
memurlarının intikalden haberi yoktur. Arazi ne 
suretle, emlâk ne suretle, evkaf ne suretle inti
kal eder? Bunlara katiyen vukufu olmıyan ve 
hiçbir kaydı esası mevcut bulunmıyan ve bir-
gûna senedi hakaniye istinadetmiyen bir mua
mele yapılırsa bittabi ona kimse itimadetmez ve 
onun doğruluğuna kimse kaani olamaz efendim. Bu 
gibiler halkı yekdiğerine düşürür, mahkemelere mü
racaat ederler. Mahkemeler işi daha ziyade tek
sir eder. Binaenaleyh, bendeniz bu şekilde bir 
tapu memurunun nahiyeye verilmesini doğru 
görmem. Bu maddenin, bu kanundan tayyını 
rica eder ve teklif eylerim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
fıkranın Defteri Hakani Encümenine gitmesi 
hakkında bir takrir vardır. 

RElS — Efendim, meseleyi müstehire şek
linde bir takrir var. Reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul edilirse mesele biter. Kabul edilmezse mü
zakere devam eder. 
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Riyaseti üelileye 

Birinci fıkranın süratle intaeedilmek şartiyle 
bir kere de Defteri Hakani Encümenine tevdiini 
teklif ederim. 

* Karesi 
H. Basri 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Müsaade buyurunuz. Mesele yalnız defteri 
hakani meselesi değildir. Ahzi asker meselesidir, 
vergi meselesidir. Süratle çıkması arzu edilen 
bu kanunun bir defa da Defteri Hakani Encü
meninden sonra vergi için Maliye, ahzi asker 
için Müdafaa! Milliye Encümenine gitmesi iktiza 
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edecektir. Mademki bu kanun halk tarafından 
bekleniyor, diyoruz, öyle ise bir an evvel çıkma
lıdır. 

REÎS — Bu umumi bir takrir değildir. Bi
rinci fıkraya aittir ve defteri hakaniye taallûk 
eden bir fıkradır. Birinci fıkranın Defteri Ha
kani Encümeninde müstacelen tetkikini kabul 
edenler lûtfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Beş dakika teneffüs edilmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı celse; saat: 3,06 

REÎS 

ÎKtNCt CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 4,50 

îkiııci Beisvıekiki Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Kfendim celseyi küşadediyorum. 

4. — Sivas Mebusu Rauf Beyin Beisisanüik-
ten idifası 

REİS — Sivas Mebusu Hüseyin Rauf Beye
fendinin Riyasetisaniyeden istifahemeleri var. 
Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Celilece intihap buyurulduğum Heye

ti Vekile Riyaseti vazifesine devam etmek üzere 
Meclis Reisisaniliğinden istifa eyliyorum. Meclisi 
Alice vukubulan intihap neticesinde dört buçuk 
ay kadar bir müddet zarfında Riyaseti saniye 
vazifesini ifa ettiğim esnada gerek tarafı Celili 
Riyasetpenahilerinden ve gerekse Meclisi Âli 
Heyeti Umumiyei Muhterem esinden gördüğüm 
teveccüh ve müzaheretlere naçizane arzı şükran 
eyliyerek mâruz istifamın kabulüne delâleti sâ-
miy-elerini istirham eylerim efendim. 

Sivas Mebusu 
Hüseyin Rauî 

REÎS -
başlıyoruz. 

Efendim Riyaseti Saniye intihabına 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Nevahi Kanunun ikmali lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) •— Bende
niz intihabın Cumratesi gününe bırakılmasını 
ve bugün Nevahi Kanununun müzakeresine de
vam olunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Riyaseti Saniye intihabına 
başlıyoruz. Reylerinizi ihzar buyurunuz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Mec
lisi Âli ruznameyle hareket eder ve etmiştir. 
Bittabi bundan sonra da öyle hareket edecektir. 
Meclisi Âlinin Riyaseti Saniyesinde bulunan 
zatın dün İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine in-
tihabedildiklerini hepimiz biliyoruz. Fakat Riya
seti Saniyeden çekildiklerini ancak şimdi Meclisi 
Âliye bildiriyorlar. Binaenaleyh istifa keyfiyeti 
şimdi Heyeti Celilenize arz edilmiş olmak itiba
riyle intihap meselesi ruznameye dâhil değildir. 
Ruznameye dâhil olmryan bir intihabı yapmak 
usule münafidir. Binaenaleyh Heyeti Celileniz 
evvelemirde bunu ruznameye alır, badehu hangi 
gün müzakere edileceğini kararlaştırır. Eğer bu
gün müzakeresini kabul ederse bugün icra eder. 
Aksi takdirde, evvelce müzakeresine başlanmış 
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olan Nevahi Kanununun müzakeresine devanı ; 
edilir. Usul ve şimdiye kadar cereyan eden mu- \ 
amele ve Nizamname bunu âmirdir. Şüphesiz \ 
Nizamnameye, usule riayet Heyeti Celilenin pren- | 
sibidir. Prensip haricinde HeyetiCslilenin har*.- j 
ket edeceğini zannetmem. J 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Efendim, bun- ; 
da müzakere olunacak bir şey yoktur. Reisisa- i 
nimizi dün Heyeti Vekile Riyasetine intihabet- | 
tik. Kendisi burada Heyeti Vekile Riya- j 
setini fiilen kabul etmekle Meclisi Âli Ri- j 
yasetisaniyesi inhilâl etmiştir. Ve Riyasetisani- • 
ye intihabının bugün icra edileceği de Makamı ; 

Riyasetten Heyeti Oelilcnize dün tebliğ edil- ; 
mistir. | 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahil)) | 
— Evvelâ ruznameye almak lâzımdır. 

5. — Reisisani intihabı i 

REİS — İntihabın icrasını reyi âlinize arz , 
ediyorum. Riyasetisaniye intihabının şimdi ic- \ 
rasıııı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse- j 
riyeti âzîme ile kabul edilmiştir. j 

[Âra toplandı ve Mustafa Hulusi Ef. (Ka- \ 
rahisarı Salıib), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Sa- i 
hib), Emir Pş. (Sivas) tasnifi araya memur : 
edildiler.] i 

Nevahi Kanununun devamı müzakeresi. \ 
REİS — Efendim, âra tasnif olununcaya ka- | 

dar Nevahi Kanununu müzakerede devanı ede- • 
hm: 

Elli üçüncü maddenin ikinci fıkrası: Nalıi- , 
ye hududu dahilindeki emlâk ve arazinin beyi' J 
ve şirâ, ferağ ve intikal, taksim ve ifrazına ait : 
takrirler nahiye heyeti idaresince istima olun- j 
duktan sonra senedatı resmiyesi tapu memur
ları tarafından ita kılınır. J 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, j 
bu fıkra* birinci fıkra ile alâkadardır. Birinci j 
fıkra Defteri Hakani Encümenine gitmiştir, j 
Binaenaleyh, bunun da o encümene gitmesi lâ- i 
zımdır. i 

HAŞİM B* (Corum) — Efendim, Arazi Ka- ! 
ımnunda tapu memurunun huzuru şart olarak j 
gösterilmişken burada o kanunun hilâfında he- j 
yeti ihtiyariye veya nahiye heyeti idaresine j 
bir salâhiyet, verilmiştir. Şu halde iki kanun ! 
arasında bir tearuz hâsıl oluyor. Binaenaleyh; J 
bu kanuna muarız olan o kanunu ıslah etmek j 
lâzınıgelir. Bir kere heyeti idari' nasıl salâhı- ! 
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yettar Olabilir? Her halde tapu memuru mu-
vacehesiyle icrası şart olarak gösterilse daha 
isabet edilmiş olur. Binaenaleyh, mademki, ev
velce hiç icabetraezken birinci fıkra Defteri 
Ha kani Encümenine havale edilmiştir; bu fık
ranın da oraya havalesi lâzımdır. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Her halde 'bir yanlışlık oldu. 
Bir defa biz bu kanunu müzakere ederken 
•Defteri Hakani Müdürünü çağırdık. Onun nok-
tai nazarını aldık. Hattâ hükümetin de noktai 
nazarı bu şekildedir. Memur bulunacak, bulun-
üiıyaeak meselesine gelince; bir defa ben zan
netmiyorum ki, bu noktai nazar muvafık ol
sun. Nasıl ki, kazılarda vaktiyle her hangi bir 
defteri hakani memuru, tapu memuru bu vazi
feyi ifa ey Uy ordu. Yine 03de olacak ve niza-
tuatı meriye dairesinde nahiyeye suhulet bah-
şolaeaktır. Noktai nazarımız şudur ki ; şimdiye 
kadar nahiye halkı ufak bir mesele için kaza 
merkezine kadar gidiyor, günlerce işini takibe-
diyor: Birçok müşkülâta mâruz kalıyordu. İşte 
bunu izale için bu şekli düşündük ve böyle ka
bul edelim dedik. Sonra buyurdular ki; takrir 
almak için bir komisyon vardı... Fakat son za
manlarda onu da kaldırmışlar, bu işi doğru
dan doğruya tapu memuruna vermişler. Tapu 
memuru senetlerini veriyor. Şimdi bizim kabul 
ettiğimiz şekil de aşağı - yukarı bu şekildir. 
Nahiye heyeti idaresinin muvacehesinde takri
rin alınması suretiyle fıkra tashih edilmiştir. 
Mamafih eski usul ile yeni usul arasında fark 
yok. Sonra mademki, birinci celsede Heyeti Ce-
lile birinci fıkranın Defteri Hakani Encümeni
ne havalesini kabul etti. Aşağı - yukarı bu fık
ra da. onunla alâkadardır. Bunun da encüme
ne gitmesinde bir mahzur yoktur. Encümene 
gider, encümen bunu yeniden tetkik eder. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu kanunun kabulü ile, memlekette yeni
den binlerce insanın memur olarak istihdamı 
neticesi hâsıl oluyor. Muvazenei Maliye Encü
meni bu kanunla alâkadar oldu mu? Sualime 
cevap veriniz. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Binlerce memuru düşünüyor
sunuz da milyonlarca, halkın işini düşünmüyor 
musunuz'? Bu kadar halkın işi ne olacaktır? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
--- Sualinıe cevap bu değildir. Ben diyorum ki, 
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bu kanunun kabulü ile yeniden binlerce memu- | 
ruh istihdamı lâzimgeliyor ve bunlara para ve
rilecek. Bu verilecek para hususatmda Muva-
zenei Maliye Encümeninin reyi alındı mı? Di
ye soruyorum. Muvazene Encümeninin reyi 
alınmak lâzımdır. Bunu soruyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİL-
Mî B. (Kayseri) — Bundan evvel Tahsin Bey 
de sordular, arz ettim. Varidata ve masrafa 
taallûk eden fasıl Muvazenei Maliye Encüme
nine gidecektir. Ve orada tasdik edilecektir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Daha gidecek mı efendim? 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Gidecek 
efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— O halde gitsin, gelsin. Bu mühim bir me
seledir. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİL
Mİ B. (Kayseri) — Halka suhulet göstermek 
için bu kadar masraflar ihtiyar ediyoruz. Sırf 
halkın menafii için... 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
--- Efendim, Ahmed Hilmi Beyefendinin suali
me verdiği cevap neticesinde benim halka su
hulet bahşolacak bir kanunun aleyhinde oldu
ğum zannmı verdi. Halbuki halka suhulet bah
şolacak kanunların halkın diliyle ve süratle çık
masına taraftar olanların biri de benim. Ben 
diyorum ki, şu kanunla memlekette on bin ta
ne nahiye teşekkül edecek, otuz bin memur lâ
zım olacak. Birer lira maaş verilse nahiye otuz 
bin, onar lira verilse üç yüz bin lira eder. Ben 
bunun 3 milyon lira olarak verilmesine de ta
raftarım. Fakat Devletin teşkilâtı umumiyesiyle 
mukayese edilerek Muvazenei Maliye Encüme
ninde tesbit edilmeksizin Meclis bunu kanun 
şeklinde nasıl çıkarır? Bunu anlamıyorum. Ben 
kendilerinden bunu soruyorum. Yoksa beyana
tım hiçbir vakit halka teshilât irae edilmesin 
mânasını tazammun etmez. Belki otuz bin, elli 
bin, altmış bin memur istihdam edilecek. Mec
lisin Muvazenei Maliye Encümeni, Devletin di
ğer teşkilâtı ile bunu hesabeylemedikçe böyle bir 
kanun çıkarmak mantıkla kabili telif olur mu? 
Buna cevap versinler. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, Abdül-
kadir Kemali Bey arkadaşımız; ister lehte ol
sun, ister aleyhte olsun; mesele orada değildir. | 
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Maslahatı gözümüzün önüne alalım. O kadar 
izam buyuruyorlar ki, on bin nahiye otuz bin 
memur yoktur. Hakikaten biz de ne on bin na
hiyeyi ve ne de otuz bin memuru zihnimize sığ
dıranlayız. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kanunda öyle değildir. 

RAGIB B. (Devamla) — Fakat dikkat bu
yurunuz ki efendim Gülhane Hattı Hümayunu 
Okunduktan sonra her gün tekemmül etmekte 
olan Devletin teşkilâtı hâlâ tekemmül edeme
miştir. Bu kanun çıkar çıkmaz, memleketin 
her tarafında derhal ve aynı suretle tatbik edil-
miyecektir ve bu kanunun tatbikine başlanıl
dığı gün hemen bu memurlar kamilen gönderil-
miyecektir. Bu kanun çıktıktan sonra, mem
leketlerin ihtiyaçları tahakkuk ettikçe, bu me
muriyetler teşkil ve bu memurlar peyderpey 
tâyin olunacaktır. Yoksa defaten değildir. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bu öyleyse halkı aldatmaktır. 

RAGIB B. (Devamla) — Hiç de aldatmak 
değildir. Idarei Cedideyi ilân eden Hattı Hü
mayundur. Aldatmak değildir. Hiçbir Devlet 
yoktur ki teşkilâtını birdenbire meydana ge
tirsin. Maksat şekli Hükümeti tesfbit ve tâyin
di t*. O şekil tâyin ve tesbit edildikten sonra 
zaman zaman memleketin ihtiyacatı tahakkuk 
ettikçe o şekil de tekemmül eder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zavallı Ra-
gıb Bey on bin nahiyeyi çok gördü. Halbuki 
arkadaşlar, dairei intihabiyem pek bahtiyardır. 
2 - 3 köy değil, köyler gayet sık olduğundan 
8 - 10 köy birleşerek bir nahiye teşkil edecek
tir. Fakat Konya ovalarına doğru ilerliyeeek 
olursanız, vilâyatı Şarkiyeye doğru şöyle bir 
kanat açıp uçtuğunuz zaman, göreceksiniz ki, 
yirmi dört saatte ancak bir köye tesadüf edili
yor. Binaenaleyh; o köy ancak bir nahiye ola
caktır ve bu memlekette ancak ve ancak asgari 
olarak yirmi bin nahiye bulunacaktır. (Bra
vo sadaları) Sonra efendim, maksat bir Dev
letin şeklini tesbit ettikten sonra onu tekâmüle 
doğru tedricen ilerletmektir buyurdular. Fa
kat ilk defada Mazbata Muharriri Bey buyur
muştu ki; en mükemmel bir lâyihai kanumye-
yi, Nahiye Kanununu bir enmuzec olarak gözü
müzün önüne getirdik ve lâyihamızı da ona 
göre meydana getirdik, dedi. Halbuki efendi
ler bu lâyiha mürekkepten basite doğru gitmek
tir. Halbuki kanunu tabiî ise basitten mürek-
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kebe doğru gitmektir. Bacümen ve Hükümet, 
her kim olursa olsun, basitten mürekkebe doğ
ru giderek bir lâyihai kanuniye, bir Nahiye 
kanunu lâyihası vücuda getirecek ve onu mey
dana getirdikten sonra yavaş yavaş tekâmül 
ettirerek on, yirmi sene sonra bu en mükemmel 
kanunla memleketi idare eyliyecektir. Bu mükem
mel bir kanun olmakla beraber bu sene memleke
te tatbik edilememek itibariyle muzırdır, muzır-
dır. 

REÎS — Efendim Basri Beyin bir teklifi var. 
Birinci fıkranın taallûku hasebiyle Defteri Haka
nı Encümenine gönderilmesini teklif ediyorlar. 
Binaenaleyh; tensibederseniz Defteri Hakanı En
cümenine gönderelim. (Muvafık; sesleri) Bu fık
ranın Defteri Hakani Encümenine gönderilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, ikinci fık
ra da Defteri Hakani Encümenine gönderilmiş* 
tir. 

(P ıkra 3. Tevellüdat, vefiyat, münakehat, ta
lâk ve nakli mekân ve nüfusa ait sair muamelât 
nahiye nüfus memuru tarafından icra olunur.) 
(Muvazenei Maliye Encümenine; sadaları) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim ikide bir 
maddelerin masrafı itibariyle Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesi mevzufubahsoluyor. Çok 
rica ederim bu kanunun Muvazenei Maliye En-
cümeniyle zerre kadar alâkası yoktur. Ancak ka
nun olmak itibariyle Kavanini Maliye Encüme
nine gidebilir. Fakat Muvazenei Maliye Encü-
meniyle alâkası yoktur. Muvazenei Maliye Encü
meni Bütçe Encümenidir. Efendiler Muvazenei 
Maliye Encümeni Devletin tekâlifinden bir kıs
mı bir tarafa; diğer bir kısmını diğer taraf a ala
rak kanunları tevil salâhiyetini haiz değildir. Bu 
lâyiha gitse gitse ancak Kavanini Mâliye Encüme
nine gider. Taallûku ancak orasıdır. Muvazenei 
Maliye Encümeni yalnız bu senenin bütçesiyle 
alâkadardır. (Doğru, sadaları) 

REÎS — Efendim, üçüncü fıkra hakkında 
başka söz istiyen yok. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Reis Efendi 
Hazretleri, bendeniz istiyorum. 

RElS — Buyurun Efendim. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar 

ne yapayım? Kanunun ruhuna taraftarım ruhum 
ondan ayrılmıyor. Fakat lâyihanın değil, birkaç 
kere feryadettim, inşallanbu defa feryatlarım 
vicdanlarınıza, kulaklarınıza erişecektir. Efendi
ler münakehat ve saire katiyen meccanen olma- j 
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I lıdır. Halbuki arkadaşlar, bu kayıt burada yok-
' tur. Halkçılığın bir rehberi, ilk adımı olmak üze

re vücuda getirilen bu lâyihai kanuniyede halk
çılığın en faziletkârı olan bu muamelede halk
tan para istemek katiyen yakışmaz, Türkiye te-
baasındanım diyenden benim oğlum dünyaya gel
di veyahut kızım dünyaya gelirgelmez nüfus 
•memuru karşısına çıkıp da yüz para vereceksin 
derse, demek ki, bu Türkiye tebaaihğını yüz pa
raya satınalmış olacak, bu katiye» züidür. (Bra
vo «adaları) (Benim kızım evlenecek, benim Oğ
lum evlenecek diye muhtarın karşısına, nüfus 
memurunun karşısına kalkıp gittiği vakit ondan 
para istenecek, bu suretle belki nikâhı yirmi 
dört saat sonraya atmış olacaktır ki, ibu doğru 
değildir. Halbuki benim oğluma veya benim kı
zıma yirmi dört saat evvel evlenmeyi ve o gece 
bu onillete birer döl bağışlamasını Allah yazmış
tır. (Alkışlar ve handeler) (Binaenaleyh; bir tak
rir takdim ediyorum. Bu fıkranın sonuna (mec
canen) kaydı ilâve edilmelidir. 

REltS — Efendim başka söz istiyen yok. 
Fıkranın müzakeresinin kifayetini reyi âlînize 
vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere Ikâfi görülmüştür. 

REİS — Efendim üçüncü fıkrayı tekrar oku
tuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim şimdi Tunah Hilmi Beyin 

teklifi var ki, sOn fıkrasına (meccanen) kelime
sinin ilâvesini istiyor. Binaenaleyh takriri oku
tuyorum. * 

Riyasete 
Bu fıkrnm sonuna (nneccanen) kelimesinin 

ilâvesini teklif ederim. 
Bolu 
Hiümi 

ADÎ OENANÎ B. (öazianteb) — Efendim 
meccanen olacak, ücretli olacak. (Bu gibi şeyler 
müsaade buyurursanız varidat kısmında müza
kere olunsun. Şimdiden filân ve filân resmi bı
rakalım diye bir 'karar vermemeniîi rica ede
rim. Çürtkü doğru olmaz, 

RflÖÎS — Efendim Hilmi Beyin takririni re
yi âlinize vaz'ediyorum. (Meccanen) (kelimesi
nin ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

Riyasetisaniye intihabtndaki aranın neticesi 
REİS — Meclis Riyasetisaniyesa için yapılan 
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intihaba iştirak eden azmin adedi 199 dur. (%it- ] 
miyoruz sadâları) lliyaseti&aniye intihabına işti
rak eden azanın adedi 199 dur. 12*4 reyle Dr. 
Adnan Bey (İstanbul) ihrazı ekseriyet etmiştir 
efendim. ('Alkışlar) 

Nevahi Kanununun müzâkeresine devam j 
BEÎS — Dördüncü fıkranın müfcafeeresine 

başlıyoruz. 
A J H M E D .HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Bey o 

madde kabul olundu mu! 
REİS — Efendim üçüncü fıkrayı aynen reyi 

âlinize arz ediyorum, tadilât yoktur. Kabul , 
edenler lütfen el kaldırsın. Aynen kabul edil- • 
mistir. 

(Fıkra 4. Ahzi askere ait muayenei iptidaiye, 
askerî ve nüfus memurları huzuru ile nahiye he-
yeti idaresinde cereyan eder.) | 

RİFAT B. (Tokad) — EfeııdM şu &3 ııcü j 
madde ile nahiyelere tahmil edilen vazaif, ye- I 
dinci fıkra ile tesbit edilmiş. Sonra bunlar tek- ı 
rar ilâve edilmiş. Nahiyelerin vazaif i, rüsumat, j 
tapu muamelâtı, ahzi asker muamelâtı, "belediye j 
vazaifi gibi birçok vazifeden ibaret oluyor. I 
Bunu nahiyede ifa edecek kimse yok.. Sonra «a- i 
lâhiyeti kazaiye var. Bunları tâyin etmek lâzım- 1 
dır. Köyde herkes dföve döve birbirini öldürür, j 
Bunlara, jandarma ister. Ön beş bin, yirmi bin 
nahiyeye jandarmayı nereden bulacaklar? Kâ- | 
tipleri nereden bulacaklar? ötekini nereden bu- j 
lacaklar, berikini nereden bulacaklar?.. Eğer J 
bu. tatbik olunacaksa; mâkul bir hale getiril- j 
m elidir. Kürei..arzın vazifesini bu nahiyelere ! 
yükletmişler-. Eğer yalnız şeklen bir kanım vaz'- | 
etmek lazımsa buna daha çok parlak x>arlak 
şeyler ilâve etmek lâzımdır. Bendeniz, bu dör- ı 
düncü fıkranın tayyını teklif ediyorum. | 

RAGMB B. (Kütahya) — Efendim burada j 
ahzi asker muamelâtının nahiyeye vazife ola- j 
rak verilmesi zikrediliyor. Fakat esasen ahzi ! 
asker muamelâtı, ^öy heyeti ihtiyariyesinin hu- ! 
zııriyle ÎCIM olunur. Evvelce köy heyeti ihtiya- j 
riyesi, ya ahzi asker şubesi olan kaza merkezle- i 
rine celbolunurdü veyahut da ahzi asker ire- j 
mum igider, bir yere oturur, etrafına köylüleri i 
toplar, muamelei lâzım esini ifa. ederdi1. Şimdi bu 
da., memuru doğrudan doğruya halkın ayağına | 
göndermektir. Muamelede hiçbir tebeddül yok- | 
tur. Bu lâyihada Devletin bir ahzi asker me- ! 
mııru köylünün ayağına gidecek.. Şimdi ise Dev- i 
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letin bir memuru, merkezde oturup yüz binler
ce köylüyü ayağına çağırıyor. HalbuM bu sefer, 
bu muameleyi onların ayaklarında ifa edecek
tir. Ve o zavallilar da, merkeze gidip gelmek
ten ve merkezde günlerce beklemekten vazgeçe
cektir. Memur olan zat, köylüleri merkeze eelb-
etmiyecek, köylülerin ayağına gidecektir. Bu, 
köylülerin arzu ettiği ve gayet güzel bir şeydir. 
Zaten bu muamelât kimin huzuriyle yapılırdı? 
Yine onların huzuriyle değil mi? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
demin Abdülkadir Kemali Bey tarafından, ahzi 
asker muamelâtının köylüler tarafından ifa edi
lip edilemiyeeeği hakkında, bâzı sözler söylendi. 
Ragıb Beyefendinin buyurdukları gibi; Nevahi 
Kanununu yapmaktan maksat, köylüleri bıı gibi 
resmî muamelâtta âzami suhulete mazhar etmek
tir. Köylülerin çok özledikleri bu suhulettir; köy
lülerin her zaman şikâyet ettikleri şeylerden biri 
de, ahzi asker muamelâtıdır. Günlerce yol çiğ
nedikten sonra, ahzi asker şube reislerinden ve
ya kalem reislerinden ve hattâ yazıcılarından 
gördükleri etvar, müşkülât köylülerimizi cidden 
usandırmıştır. Binaenaleyh; ahzi asker memuru
nu köylünün ayağına gönderecek olan bu fıkra, 
hakikaten en iyi bir fıkradır. Ve köylüler için 
âzami bir suhulettir. Köylülerin ahzi asker mua
melâtını yapıp yapamiyacağı meselesine gelince 
efendiler, bizim dairei intihabiyemizde, bu hu
susta tecrübelerimiz vardır. Halk; kendine aid-
olan vazaif, kendine verilmek şartiyle o vazifeyi 
âzami muvaffakiyetle ifa etmiştir. Teşkilâtı mil-
Üyede yalnız esamiyi ihtiva eden bir varakacık 
göndermek suretiyledir, ki memleketimizde köy
lüler silâh altma celp ve davet edilmiştir. Köy
lünün ruhu, bu gibi suhulete âşıktır, teşnedir. 
Binâenaleyh; bu gibi suhuletler gösterildikten 
sonra, köylü zaten sevine sevine, koşa. koşa ica
bet 'edeceği için, fazla muamele kalkmış olacak
tır ve esasen ahzi asker muamelâtının mebdei de 
köylüdür. Binaenaleyh; bu fıkranın aynen ka
bulünü teklif ediyorum. 

RİFAT B. (Tokad) — Doğru, pek güzel 
ama, yaapeak adam var mıdır? 

REİS — Efendim, vaktimiz kalmadı. Çok da 
yorulduk. Binaenaleyh, Cumartesi günü içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat ; 5,30 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı ,sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
1. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, He

yeti Tetkikıye Azalığından istifanamesi 
2. — Dahiliye Encümenine âza intihabına 

dair Encümen Riyasetinin takriri 
3. — Kars Jandarma Kumandanı hakkında 

Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin sualine 

Adliye Vekâletinden mevrut cevap 
4. — Rusya'ya izam olunan Tetkikatı İlmiye 

Heyeti nıuhassasatma dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevacl 
1. — Heyeti Vekilenm^Vazife ve Mesuliyeti 

hakkındaki lâyihai kanunive 
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