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B İ R Î N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat saat : 1,30 

REÎS — ÎMnci Reisvekili Musa Kasam Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseseri), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Efendim celseyi küşadediyoram. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Amasya Müddeii-
umumisi Süleyman ve Binbaşı Ömer Lûtfi efen
dilerle Hamidoğlu Yusuf'un aflarma dair He
yeti Vekileden mevrut, levayihi kanuniye Ad
liye Encümenine, açıkta bulunan zabıtana elbi
se bedeli ve mütekait Mülâzim Hüseyin Efendi
ye maaş verilip verilmiyeceğine dair Heyeti 
Vekile Riyaseti , tezkereleri Kavanini Maliye 
Encümenine, İstiklâl Madalyası Kanununun 
tefsirine dair tezkere Müdafaai Milliye Encü
menine, Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya Darüleytamma muavenet icrasına dair 
teklifi ile Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, 
Tevfik Sükuti Bey ailesine maaş tahsisine dair 
teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, hiyaneti 
vataniye ile mahkûm Karabet ve rüfekası hak
kında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük
miye Adliye Encümenine, Kırşehir Mebusu Mü-
fid Efendi ile rüfekasmm 1317 tevellüttü mual
limlerin askerliklerine dair temenni takriri Mü
dafaai Milliye Vekâletine, Elviyei Selâsede em
vali gayrimenkulenin Senedi Hakaniye rabıtla-
rma dair lâyihai kanuniye Defteri Hakani ve 
Adliye encümenlerine, Gümüşane Mebusu Mus
tafa Beyin memaliki müstahlâsada ahalii Islâ-
miyeye ait emvali metrukenin satılmamasına 
dair temenni takriri Heyeti Vekile Riyasetine 
havale edildi. Mezunîn hakkındaki Divanı Riya
set kararı yalnız Malatya Mebusu Reşid ve Hacı 
Bedir ağaların mezuniyetleri altı aya iblâğ edil
mek şartiyle ve diğerleri aynen olmak üzere ka
bul olundu, Lâyiha Encümeninden mevrut af
fı nmumi hakkındaki iki teklifi kanuni ile 

Usulü Muhakemat kanunlarının ilgasına dair 
teklif Adliye Encümenine, Gazianteb muhtaci-
nine tahsis edilen paradan sarf olunamıyan kıs
mın 1339 senesinde sarfına mezuniyet itasına 
dair teklifi kanuni Muvazenei Maliye Encüme
nine, Bilecik ve sair yanan kasabaların imarına 
dair teklifi kanuni Heyeti Vekile Riyasetine, 
firari efrattan memur olanların maaşatma dair 
tezkere Kavanini Maliye ve Müdafaai Milliye 
encümenlerine havale edildi. Diğer mazbatalar 
ruznameye alındı. İmar ve İskân Vekâleti teş
kili hakkındaki teklifi kanuni badel müzakere 
reddedildi. Ankara'da bulunan Darülfünun he
yeti temsiliyesiyle Vilâyatı Şarkiye Darüleytam 
talebesinin mazharı iltifat edilmesine dair tak
rir alkışlar arasında kıraat olunarak Makamı 
Riyasetçe icabı ifa kılındı. Hiyaneti Vataniye 
Kanununun tefsiri hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası müzakere edilerek müzakerenin 
kifayetinden sonra Gazianteb Mebusu Yasin 
Beyin tadil takriri kabul olunup teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat tefsir mazbatasına mütaallik di
ğer takrirler dahi kıraat olunarak mazbatayla 
Adliye Encümenine tevdi olundu. 

Muveneti İçtimaiye bütçesinin müzakeresine 
geçilerek bâzı fasılları aynen ve bâzıları tadi-
len kabul olundu. Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin istifanamesi kıraat edildi. Müşarünileyhin 
üç ay mezuniyetine 4air Divanı Riyaset kararı 
kabul edildi. Yeni bir vekil intihabına kadar 
Sıhhiye Vekili Rıza Nur Beyin Hariciye umu
runu da vekâleten ifa etmesi karargir oldu. 
Muaveneti İçtimaiye bütçesinin heyeti umumi-
yesinin reye vaz'mda iştirak edenler nisabı ek
seriyeti bulmadığından tekrar reye konulacağı 
bittebliğ Perşembe günü içtima olunmak üzere 
Celseye nihayet verildi, 
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Sual 

Aydın Mutasarrıfı Mazhar Beye dair Diyar-
bekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin sual takriri 
Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

• 26 Minh. 
Aynen kabul edildi. 

Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Van 

Hokk% 

REİS — Zaptısabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin izni hak
kında Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin te
cavüzü müddetinin mezuniyetten addine dair bir 
takriri var okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Evvelce bir mah mezuniyet talebettiğim 

halde makamı Riyasetten on beş gün teklif 
olunmasına ve yanmış memleketimden bu müd
det zarfında avdet mümkün olamaıyacağı der-
kâr bulunmasına binaen tecavüz eden on altı 
gün müddetle dahi mezun addime dair olan 
takririmin bugün Divanı Riyasette reddedildiği-
n : haber aldım. Haksız olan bu ret kararının 
Meclisçe tashihini ve on altı gün tecavüz eden 
müddette dahî mezun addolunmaklığımı te
menni eylerim. 

25 Teşrinievvel 1338 

Kütahya Mebusu 
M. Ragıb 

(Kabul sadaları.) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim müsaa
de buyurursanız bendeniz arz edeyim. Kabul 
ve ademikabul Heyeti Aliyenize ait bir me
seledir. Dairei intihabiyeme gitmek üzere Di
vanı Riyasete mezuniyet talebini havi bir tak
rir takdim etmiştim. Bu takririm bâzı esbap
tım dolayı Divanı Riyaseteçe, nisabı müzake
reye halel gelir mülâhazasiyle Heyeti Celile
ye sevk edilmemişti. Yalnız Divanı Riyasetin 
nisap hakkında mazbatası vardı. Yani; bir-
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çok mezuniyet istiyeııler vardır, ne yapalım. 
Diyordu. İşte bendeniz bu mazbatanın müza
keresi esnasında, mezuniyet hususunda tacilim 
sebebiyle, Meclisi Âlice yalnız bana aidolmak 
üzere on beş gün mezuniyetim tensibedildi. 
Onun üzerine bendeniz alelade olarak, Di
van kararı olmaksızın Heyeti Celilenin kararı 
üzerine gittim. Fakat yanmış bir memleket
ten, dairei intihabivjsmden on beş gün zarfın
da avdet edebilmek imkânı yoktu. Dairei in-
nitihabiyemin her tarafını gezmek ve onlara 
iki buçuk senelik bir hesap vermek ve istih-
lâstan dolayı onların süruruna, iptihaeına 
iştirak etmek mecburiyetinde kaldım. Bu mü
nasebetle mezuniyetim on altı gün tecavüz 
etmiş. Divanı Riyasetin bir prensibi var. Te
cavüzü müddet edenlerin müddetlerini müd
deti mezuniyetlerine mahsubetmiyor. Fakat 
bendenizin mezuniyetim Divan karariyle de
ğildir. Doğrudan doğruya Heyeti Aliyenizce 
mezunum. Takririmde de bir mah mezuniyet 
talebim var. O takririm Heyeti Aliyenize arz 
edilerek mezuniyetimin tekrar bir kararla te
yidi iktiza ederken bu mesele Divanı Riya
setçe yapılmamıştır. Şimdi bendeniz rica edi
yorum. Bu on beş günü de mezuniyetimden ad 
buyurunuz. Mamafih kabul ve ademikabul He
yeti Aliyenize ait bir meseledir. (Kabul, reye 
sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Diva
nı Riyasetin tesbiti gayet güzeldir. Bu bir da
ha tekerrür etmemek üzere, Ragıb Beyin ma
zeretini meşru görmek ve mezuniyetini kabul 
etmek lâzımdır. Bendeniz bunu istirham edi
yorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Aynı zamanda da kararın ihlâlini istiyor
sun. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efen
dim 1337 de açılan bir çığır, Meclisi Âlinizin 
gerek heyeti idaresini ve gerek Divanı Riya
setini, muhasebesini müşkül bir mevkie sok
tu ve Meclisin Heyeti Umumiyesini de işgal 
etti. Kanunda her arkadaşın üç ay mezun 
olması sarihtir. Fakat bâzı arkadaşlar, bir 
buçuk ay izin alıyorlr ve ondan sonra mezuni
yetlerini tecavüz ettirerek avdetlerinde di
yorlar ki ; bu tecavüzü müddeti, müddeti me
zuniyetime mahsubedin. Bu evvelâ idarede 
mevzuııbahsoluvor, sonra Divanı Riyasete geli-
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yor. Divanı Riyaset bir prensip vaz'etti. Dedi 
ki • Bundan sonra mahsup muamelesi yoktur. 
Bu Meclisi Âliniz tarafmdn da kabul edildi. 
Divanı Riysetten ne kadar mezuniyet alınmış-
m. ondan fazla mezuniyet kabul edilmez. 
Şimdi Ragıb Bey biraderimiz diyor ki ; ben 
bir ay mezuniyet istedim. Divan on beş gün 
mezuniyet verdi ve Meclisi Âli de kabul etti. 

RAÜIB B. (Kütahya) — Divan değil; Di
vana konulmadı. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistaıı) — öyle 
şey olmaz, Divandan çıkmamak nasıl olur? Her 
halde Divandan çıkmıştır. 

RAGIB B. (Küthya) — Makamı Riyasete 
müracaat edilmiş ve Heyeti TJmumiyece mezu
niyetim kabul edilmiştir. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistaıı) Hayır 
olamaz. Divandan çıkmadıktan sonra mezun 
olamzsmız O halde mezuniyetiniz usulsüzdür. 
öyle ise hiç mezun değilsin. 

RAGIB B. (Kütahya) - Bilmiyorsun Beye
fendi. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) - Divan bel
ki elden kararları imza eder. 

Şimdi, her arkadaş, bir ay, iki ay, beş ay 
- her ne ise - mezuniyet talebeder. Divan kaç 
gün mezuniyet verir, Heyeti Celile kaç gün ka
bul ederse tabiî mezuniyet miktarı odur. Yok
sa herkesin arzusuna vabeste bir şey değildir. 
Binaenaleyh Divânı Riyaset evvelki prensibi 
muhafaza etmek mecburiyetinde idi. Çünkü Di
van, Heyeti Celilenin kabul ettiği prensibi bo
zamazdı. Onun için pek tabiî olarak Ragıb Beyi 
de mezun addedemedi. Eğer Meclisi Âli Hüseyin 
Avni Beyin buyurdukları gibi sırf Ragıb Beye 
ı&ahsus olarak bu on beş gün tecavüzü kabul 
edecek olursa, ona bizim de bir şey diyeceğimiz 
yoktur. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Kabul edeceğiz, isterse bir ay olsun. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Efendim 
şimdi Ragıb Beyin ifadesinden Divanı Riyasete 
gitmeksizin on beş gün Heyeti Umumiyece me
zun addedildiği anlaşılıyor. On beş gün izini bu
rası mı vermiştir, Divan mı vermiştir? 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) - Divan ver
miştir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) —- Divanı Riya
sete gitmedi. Riyaset verdi diyor. 
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ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Hayır efen

dim Divan vermiştir. Divan günü olmadığı hal
de Af yan Kararisarı'nm ve gerek o civar meni 
leketler mebuslarının derhal mezuniyet isteme
leri üzerine fevkalâde olarak kararları ayakta 
imza ettik. Heyeti Umunıiyeye arz edildi ve He
yeti Umumiye kabul etti. Tabiî bundan maksat 
da arkadaşların işini tesri etmek idi. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) 
Efendim beyanatınız arasında; Divanı Riyaset 
Vermemiştir, doğrudan doğruya Heyeti Umumi
ye vermiştir buyurdunuz. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Ben böyle 
bir şey söylemedim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Sahib) — Ha
yır siz değil, Ragıb Bey söyledi. Zatıâliniz de 
buna karşı dediniz ki Divandan geçmeksizin ol
maz; eğer geçmemiş olsaydı mezun addedilmiş 
olmazdınız. Bu sözünüzdeki maksadı izah eder 
ınisniz? 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Arz ede-
yinı efendim. Bir kere mezuniyet için verilen 
takrir Divanı Riyasete gitmemiş, Divanı Riya
set de Ragtb Beye izin vermemiştir. Heyeti Ce-
lileye arz edilmeden mezuniyetinin vukuu yok
tur. Yalnız Divanı Riyaset Afyon Karahisar 
vakasında malûmuâliniz Divan Çarşamba gün
leri infkadediyor. Afyon mebusları Cuma gü
nü gidecek. Divan illâ siz Çarşambaya kadar 
bekliyeceksiniz diyemez. Bu mesele Heyeti 
Umumiyeye arz edildi. Ye Heyeti Umraniyeden 
bu karar çıktı. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) Yani 
ayak divanı yaptınız. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Kütahya Mebu
su Ragıb Beyefendi üç ay hakkı olan mezuniye
tini istimal etmiş mi, etmemiş mi? 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistaıı) - Etmemiş. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — O halde nasıl 
oluyor da bunun mezuniyetine Divan müdahale 
ediyor? 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Divanı Ri
yaset müda'hale etmiyor. Meclisi Âlinin kabul 
ettiği bir prensip vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Her arkadaşın 
senede üç. ay mezuniyet almaya hakkı vardır. 

i 

| ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Zatıâlinizin 
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burada bulunmadığı bir gamanda Meclisi Âli 
bunu bir prensifbolarak kalbul etmiştir. Eğer 
bunu bozmak arzu ediyorsanız o başkadır. Bir 
zata ne kadar mezuniyet verilirse o kadar me
zun addedilir. Malhsup yapılmıyacaktır. Mec
lisin zabıtlarında böyle musarrafhtır. O zaman 
zatıâliniz burada yoktunuz. 

BEİS — Efendim Ragib Bey mazeretini izan 
etti. Ziya Hurşid Bey de Divanı Kiyasetin ka
ranın bildirdi ve Divan namına beyanatta bu
lundu. Divanın söylediği, Meclisi Âlinizin ka
rarının muhafazasından başka bir şey değildir. 
Ragılb Beym buradan mezuniyet almış olması 
münasebetiyle bu iş bir istisnaiyet teşkil ediyor. 
Bu on altı günde mezun olarak kalbulünü isti
yor. Binaenaleyh Ragılb Beyin takririni reye 
vaz'ediyorum. Ragıb Beyin on altı günlük te
cavüzü müddetinin mezuniyetinden addini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

4. — İKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Muaveneti içtimaiye Müdüriyeti Um-u-
miyesi bütçesi 

REİS — Efendim g«çen içtimada Muaveneti 
İçtimaiye bütçesi reyi âlinize vaz'edilmişti. 'Ni
sabı müzakere olmadığı için ikinci defa reye 
vaz'edilecektir. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz. (Âra toplandı) 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Ida/rei kura ve nevaki kanun lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatam 

REİS — Efendim istihsali âra hitam bul
muştur. Âra tasnif edilinceye kadar ruzname-
mizde bulunan Nevahi Kanununun müzakeresi
ne başlıyoruz. Yüz onuncu maddenin şekli mu
addeli encümenden gelmiştir. Onu okuyoruz: 

Madde 110. —- Müteaddit köylerden mürek
kep nahiyelerin merkezden maada köylerinde 
birer müdürvekili buluaur. Müdürvekilleri ken
di köyleri hududu dâhilinde zabıtai mania ve 
Adliyeye aidolan vazaif i müdür namına ifa eder
ler. Müdürvekillerinin intihabı müdür muavin
lerinin intihabı gibidir. Ve fahriyyen ifayı hiz
met ederler. 

0.1338 C . 1 
Riyaseti Celileye 

11ü neu madde Dahiliye Encümenince ber-
veçhibalâ şekilde tesbit edilmekle arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Esad Ahmed Hilmi 
Kâtip Âza Â^a 
Atıf Karahisarı Şarki Durak 

Mustafa 
Aza >4za 

Süleyman Haydar 

REİS —- Efendim encümen namına izahat 
verilecek mi? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Efendim geçen haftaki içtimaımızda malûmuâli-
niz olduğu üzere bu yüz onuncu madde müza
kere olunurken arkadaşlardan bâzıları, evvelce 
köy teşkilâtı olduğunu ve bu teşkilâtın baki ka-
lamıyacağını söylediler. Aşağıda gelecek 221 nci 
maddede muhtar teşkilâtının lâğvedildiğini ka
nun kabul ediyor. Encümen ancak eyfelce ge
çen bir madde ile, nahiyeden maada köylerde 
nahiye müdürvekilinin olmasını kabul ediyordu. 
bu kanunun ruhuna göre cüz'ü tanım! idari olan 
bir nahiye vücuda m getirilmiyeeektir. Nahiyede 
şimdiye kadar olan muhtar teşkilâtı kabul edildi
ğine ve şahsiyeti mâneviyeyi haiz olduğuna na
zaran her iş nahiyede halledilecektir. Ve yine 
kanunun noktai nazarına göre nahiyenin bir ve
ya birkaç köyden ibaret olduğunu farz ediyoruz. 
Bir köyden ibaret olan nahiyede tamamii teşki
lâtın - ki nahiye müdürü, idare azaları ve mua
vinleridir - bunların mevcudiyetine nazaran bit* 
şahsiyeti mâneviyeyi haiz ve buna sahibolan bir 
(•ite' ile, »başka bir teşkilâta lüzum yoktur. Muh
tar teşkilâtı mülgadır. Ancak nahiyeyi birkaç 
köyden ibaret olarak kabul ettiğimiz takdirde 
merkezden maada köylerdeki teşkilât ne olacak? 
Bu kanun işlerin merkezi nahiyede halledileceği
ni kabul ediyor. Çünkü bundan sonraki nahiyeler 
evvelki nahiyeler gibi yekdiğerine sekiz on saat 
mesafede olan köylerden ibaret olmıyaeaktır. 
Âzami üç saat mesafeden ibaret olads&tır. Bir 
köylü sabahleyin köyünden kalkacak nahiyeye gi
decek ve işlerini gördükten sonra akşama beheme
hal karyesine dönmüş bulunacaktır. Şimdi şu 
vaziyete nazaran ayrıca muhtar teşkilâtı olsun 
mu, olmasın mı meselesi düşünülebilir. Nahiye-
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nin daha ekmel bir teşkilâta sahibolması için gay-
rikâi'i olan muhtarlık teşkilâtını kabul etmiyoruz. 
Bundan maada, malûmııâl ileri olduğu üzere hali 
hazırda müzakere ettiğimiz şu madde doğrudan 
doğruya nahiye müdürü faslına aittir. Aşağıda 
ayrıca muhtar teşkilâtını lâğveden bir madde var
dır. Şayet köy teşkilâtı için müdür vekilinden ma
ada azaya lüzum görülürse oraya geldiğimizde 
'bu ciheti müzakere ederiz. Ve ne şekil arzu edi
yorsanız ona göre, bir şekil kabul ederiz. Dahili
ye Encümeninin, aynen tesbit etmiş olduğu şu 
madde, aşağı - yukarı Heyeti ümumiyenin kabul 
ettiği bir şekildir. Onun kabulünü rica ederim. 

YASlN B. (Gazianteb) — Bu şekilde müdür-
vekili baki midir efendim? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bakidir; 
yalnız vazifesini tâyin ediyoruz. Zâbifcai adliye 
ve maniadan başka bir vazife yapamıyacak. Bu 
aşağı maddede tâyin ediliyor. 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim bu madde
nin lüzumu yok. Nasıl olur da hem nahiyenin 
merkezinde bir müdür, o nahiyenin üç köyü var
sa oralarda da birer müdür bulunur, hepsi dört 
müdür eder, bu nasıl olur? On köy olsa on mü
dür olacak. Sonra müdürün kendine mahsus bir
çok vazaifi vardır. Eğer o vazaif ile müdürmua-
virileri de meşgul olacaksa işler karmakarışık 
olur. Bendenizce bu madde fazladır. Tayyedilmek 
lâzımgelir. 

TAKİ Ef. (Sivas) — Mütaaddit köylerden 
müteşekkil olan nahiyelerde, merkezde bir müdür 
ve buna merbut olan köylerde birer müdürvekili 
bulunması zannediyorum Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuza mugayirdir. Çünkü vekil demek asil 
demektir. Elvekilü kelâsildir. Nahiyede zaten mü
dürün dairei memuriyeti nahiyenin hududuna 
şâmildir. Şimdi iş böyle iken nahiye merkezin -
de olan müdür diğer bir köy ahalisi hakkında 
bir karar ittihaz ediyor. Orada bulunan müdür
vekili de yine aynı madde hakkında aynen veya
hut başka bir karar ittihaz ediyor. Bir nahiye 
dâhilinde mütaaddit mdürlerin böyle mütaaddit 
kararlar ittihadı doğru mudur? Bir nahiye daire
sinde mütaaddit müdürler bulunmak hiç de yakı-
şıklık almaz. Her halde eskisi gibi nahiye mü 
dürüne merbut ve ona tâbi karye muhtarları ol
malıdır. Karyeye ait ufak işleri karye muhtarla
rına vermelidir. Diğer vazaif i mühimmeyi de na
hiye müdürü ile nahiye Heyeti idaresi rüyet et-
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• meliftir. Yoksa bu, teşettütü muameleyi mucibo-

lur. Bir dairede hem müdür hem müdürmuaviııi 
olamaz. Binaenaleyh bu maddenin tayyını teklif 
ederim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim geçenki 
içtimada da buna muarız kalmıştım. Zannediyo
rum ki, Dahiliye Encümeni burada yürütülen 
mütalâayı nazarı dikkate almamıştır. Encümen 
diyor ki; Şimdi nahiyeler öyle üç, beş saatlik 
mesafedeki köylerden müteşekkil olmıyacak, köy
lerin mesafeleri iki, üç saat olacak... Encümen 
bir kere Merkezî Anadolu'yu göz önüne getirsin. 
Buralarda yekdiğerine yedi, sekiz saatlik mesafe-

j lcrde köyler vardır. Belki kâğıt üzerinde üç saat-. 
I lik köyler olabilir. Binaenaleyh köylü de sabah

leyin nahiye merkezine gider ve akaşama kadar 
işini görerek akşam köyüne avdet eder. Fakat 
köy altı yedi saatlik mesafede bulunursa o zaman 
köylü buna nasıl imkân bulabilir? Sonra madem
ki' Dahiliye Encümeni Reisi aşağıda köylere ait 
teşkilât olduğunu ve köylere ait bir teşkilât ya
pılacağını dermeyan ediyorlar. Şu halde köyde 
yapılacak bir teşkilât gerek heyeti ihtiyariye ol
sun gerek heyeti idare olsun her ne olursa olsun 

I bu mevcut iken bir de müdürvekili bulunmak ka
tiyen doğru değildir. Nahiye müdürüne tâbi köy-

| lerin her birinde birer müdürvekili bulunması 
i doğru değildir. Bunun tayyını teklif ediyorum. 

j SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
j dim, Ahmed Bey izah buyurdular. Mütaaddit 
i köylerden teşekkül eden nahiyelerde merkezde 
i müdür bulunduğu gibi diğer köylerde de müdür

vekili bulunacaktır. Bunlar muhtarların yerine 
{ kaim olacaktır Yani muhtarın adı müdürvekili-
| ne tahavvül ediyor ki, bu bir teceddüttür. Son-
{ ra muhtarlar memurini idarenin en küçüğü yani 

hükümetin en küçük mümessilidir. Muhtar de-
I mekle müdürvekili demek arasında fark yoktur. 
| Bu müdürvekili köyde zabıt ai adliye ve mania 
| vazifesini görüyor. Binaenaleyh encümenin bu 
i tadili pek, muvafıktır. Müdürvekili demekte bir 

beis yoktur. 

| TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
i bu kanunun müstacelen çıkarılması her vakit 
[ tekrar ediliyor. Fakat zannımca encümen bu 
! meseleyi işkâl ediyor. Eğer bu maddenin ruhu 
I bu mahalde münasip değil ise neden vaktiy

le bu maddeyi buraya koymuşlar ve neden şim-
I di 122 nci maddeye inelim de oraya geldiğimiz 
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zaman muhtarlıktan bahsederiz diyorlar. Rica 
ederim dikkat buyurulsun. Bir defa nahiyeden 
bahsediliyor. Sonra nahiyenin bir cüz'ü mühim
ini olan köyden bahsolunurken muhtarlık mesele
si neden aşağıki maddede zikredilsin? 

BÎR MEBUS BEY — O fasıl mevaddı müte
ferrika bahsi 

TUNALT HÎLMÎ B. (Bolu) — Anlarım, 
köylere mütaallik veyahut vilâyete mütaallik bir 
maddei kanuniye konulur. Filân zamana kadar 
gelmesi icabeder. Böyle bir şey mevaddı müte
ferrikaya ithal edilebilir. Fakat; burada muh
tarlık meselesi katiyen halledilmelidir. Eğer 
Encümeni Âli bu meseleyi hal için vakit bula
mamış ise gelecek haftaya, öbür haftaya, daha 
öbür haftaya tecil edilebilir. Mesele gayetle 
mühimdir. Mesele o kadar mühimdir ki, yalnız 
muhtar sıfat; üzerine nazarı dikkatinizin. celbi 
kiîayet eder. Muhtar.. Bundan büyük bir keli
me var mıdır ve bunu daima söylemişimdir. Muh
tarlık sıfatına benzer bu mülkte hiçbir sıfat yok
tur. Yalnız bir sıfat vardır ki, o da Padişahtır. 
Padişah hükümetin vekilidir, ahalinin vekilidir. 
Muhtar hükümetin vekilidir, ahalinin vekilidir. 
Muhtar bu kadar büyüktür. Bu kadar büyük 
olduğu halde buna ehemmiyet vermiyerek geç
mek zannederim meseleyi ruhundan kavramamak 
demektir. Ancak biz şimdi muhtar kadar ola
bildik. Zira icra sıfatını edinmekle bir de hem 
Hükümet vekili, hem de milletvekili olduk. 
Halbuki evvelki mebuslar yalnız milletin vekil
leri idiler. Belediye ve Meclisi İdare azaları 
hiçbir zaman muhtar kadar bir sıfatı, bir me
ziyet ve kudreti haiz değildirler. Binaenaleyh 
muhtarlığın bu kadar büyük, bu kadar mühim 
olan esasına, muhtarlığın Türklüğün ana
nesine bu kadar merbutiyetine binaen bu 
meselenin tecilini rica ediyorum. Bugün eğer 
maddenin tayyına karar verirsek muhtar
lara ait birtakım esa'sat vardır ki onları tesbit 
için vakit bulamıyaeağız. Şu halde rica ederim, 
diğer fasla geçelim. Bu fasıl böyle kalsın. En
cümeni Âli her ne tezekkür edecekse etsin. Ben
denizin bâzı esasata dair takririm vardır. Onu 
takdim ederim. Müzakere ederler. Kabul ve
ya reddederler. Badehu Heyeti Oelileniz vere
ceği hükmü verir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bende
niz anlıyorum, ki encümenin tesbit ettiği mad
denin raim tamamiyle anlaşılamadı. Encümen 
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bu maddede muhtar olsun olmasın diye bir fi
kir ve mütalâada bulunmuyor zannederim. Ben
deniz büyle anlıyorum. Muhtar meselesi heyeti 
ihtiyariye meselesi, bundan birkaç madde son
ra müzakere edilecek bir maddede mevzuubahs-
olacaktır. Bugün burada muhtar meselesi mev-
zuubahis değildir. Burada mevzuubah'solan me
sele şudur .- Bir veya birkaç köyden mürekkeb-
olan nahiye teşkilâtı bir köyden ibaret olursa 
zaten müdür var, birkaç köyden mürekkeb-
olursa her köyde bir müdürvekili bulunuyor. 
Bu müdürvekili yabancı kimse değildir. Şûra 
âzası meyanına dâhil olan zevattan birisidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müdûrwkili 
yok, mu'htar var. 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim siz 
söylediniz, artık dinleyiniz, sonra muhtara, 
imama yanı heyeti ihtiyariyeye kanunen veril
miş olan salâhiyet; bu müdürvekiline verilmi
yor. Bu madde müdürvekiline yalnız bir salâ
hiyet veriyor o salâhiyet de şundan ibarettir : 
Diyor ki köyün hududu dâhilinde zaJbıtai ad
liye ve mania vazifesiyle mükelleftir. Fakat 
efendiler köyde bir cürüm vuku'bülursa - zabı
ta! adliyeye aidolan bir cürüm - müdüre arzı 
malûmat eder müdür gelir, meseleye vazıyed 
eder. Yani kendisinin işe vazıyed etmesi salâ
hiyeti yoktur. Bunun için müdürvekiline veril
miş fazla biı salâlhiyet yoktur ki müdür ikileşi-
yor, bilmem vazifesine müdahale ediliyor, böyi-> 
bir şey yoktur. Yani bu maddeyi böyle kabul et 
mekle ne muhtar için, ne salâhiyet için, ne va 
zife için hiçbir mahzur mutasavver değildir. 
Onun için maddenin aynen kabulünü tellif edi 
yorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ge
çende takdim etmiş olduğum bir takrirde bu mad
denin zait olduğunu ve binaenaleyh tayyrnı tek 
lif etmiştim. Bendeniz bu madde hakkında Du 
rak Beyin Noktai nazarına iştirak edemiyorum 
maatteessüf. Müdürvekili bir defa müdürün haiî 
olduğu kuvveti haizdir. Çünkü Şûra tarafın 
dan intihabediliyor. Şûra tarafından mtihab 
edilen ve nahiye halkından olan bir zat da mü
dürdür. Yani müdür ve müdürvekil' yalnu 
yekdiğerinden lâfzan ayrılıyorlar. Yalnız ev
velki ile bunun arasındaki fark evvelin maaş
lıdır beriki maaşsızdır. Binaenaleyh Durak Be 
yefendi mazarrat yoktur dediği halde bende
niz bu mazarratı evvelki maaşlıdır, sonraki ma 
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aşsızdır, dem'ekle Heyeti Celilenize arz edebili 
rim. Hiç kimse meccanen çalışamaz. Yani sen 
müdürvekilisin sen şu işi fahriyyen ifa edecek 
sin dediğiniz her hangi bir zat iş görmek içi/. 
meccanen çalışmaz. Her halde o iş görmek için 
bilmelidir ki, onun altında bir şey vardır. Ben 
denizin yetişmiş olduğum maaşsız nahiye mü
dürleri vardı. Belki sizden de bilen vardır. Son
ra diğer bir mahzur: Aşağıda heyeti ihtiyari
ye mevzuubahsolduğuna göre köylerde her hal
de bir heyeti ihtiyariye bulunacaktır. Ve bu 
heyeti ihtiyariyeye verilen vazife ba müdüre 
tevdi edilen vazaiften daha vâsidir. Böyle bir 
heyeti ihtiyariye mevcutken orta yere bir mü-
dürvekili de koyacağız. Daha vâsi salâhiyet1 

haiz olan muhtarla müdür daha ziyade mücade
le edecek ve bu iki zatın mücadelesinden köy 
lü zarar görecek. Bü itibarla bu madde haddi 
zatında bir. şey ifade etmiyor. Yani bendeniz 
bir şey ifade ettiğini görmüyorum. Eğer ahali
ye hizmet ifa edecek bir şekil tesbit edilmek 
isteniliyorsa halka temin ettiği bir faide yok 
tur. Bilâkis muhtar ile bir münakaşa açılacak 
tır. Ve belki de fahrî olmak hasabiyle halkın 
üzerine bir bâr çekilecektir. Olsa olsa bu ola
caktır. Binaenaleyh bendeniz geçen hafta da 
takrir takdim etmiştim. Bu maddenin tayymı 
teklif ederim. Heyeti ihtiyariye bahsinde zâbı 
tai adliye vazifesini şimdiye kadar kim yapı
yorsa şimdi de onlar yapacaktır. Heyeti ihti
yariye yapacaktır. 

MAZAR MÜFÎD B. (Hakkâri). — Mü-
düfvekili olunca heyeti ihtiyariye olmıyacak-
mış, aşağıki fasılda bahis varmış. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Orada bu 
ciheti konuşur ve bir şekil koymaya çalışırız.. 
Müdürvekili namı altında bir nahiyede dört 
tane müdür toplanması caiz değildir. Onun 
için tay taraftarıyız. 

MAZHAE MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey encümenden bir sual soracağım : Müdür-
vekilinden bankaca burada heyeti ihtiyariye 
bulunacak mıdır? Yoksa bü heyeti ihtiyariye-
leriri yerine bu müdürvekilleri mi kaim olacak? 
Bâzılarımız diyor ki; müdürvekili konacak, he
yeti ihtiyariye bulunmıyacaktır. Bu bapta en
cümenden izahat istiyorum. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
dim bendenizce bu vekil meselesi iltibasa ma
hal verir. Yani yarın salâhiyetim şudur, budur 
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diye dedikoduyu mucibolur ve aıılaşmamazlık olur. 
Bunlara muavin desek, müdür muavinleri 
merkezde müdürün gaybubeti esnasında hizmet 
görür. Bir kısmı böyledir. Bir de merkezin 
gayrı diğer kurada bulunan kimselere de mua
vin dersek daha esaslı olur. Müdürvekili doğru 
bir şey değildir. 

RÎFAT B. (Tokad) — Hiç lüzumu yoK. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Madde : «Mütaaddit köylerden mürekkep 
nahiyelerde, nahiyenin merkezden maada köy
lerinde birer de müdürvekili bulunur» diyor. Bu
rada müdürvekilinden maksat heyeti ihtiyari-
yenin yerine kullanılan eşhas demektir. Sonra 
iki yüz yirminci maddede heyeti ihtiyariye ta
mamen ilga ediliyor. Halbuki müdürvekili mü
dürün haiz olduğu salâhiyeti o köyde yapa
caksa müdürün merkezde hiçbirgûna vazifesi 
kalmamıştır. Bendeniz zannediyorum ki, muh
tarı, heyeti idareyi yine bulundukları köyde 
ipka etmek ve namlarını hiçbir zaman değiş
tirmemek lâzımdır. Öteden beri bizim halkı
mız heyeti ihtiyariyeye alışmıştır. Bu müdürve
kili nin unvanını buradan kaldırmak lâzımgelir. 
Burada müdürvekilinden maksat merkezden 
maada nevahiye aidolan köylerin ' muhtarlarına 
müdürvekili denmekten başka bir şey değildir. 
Yani nıahiyeten değişmiş bir şey yok. 

YASİN B. (Gazianteb) — Var var. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) —Köy

den heyeti ihtiyariyeyi kaldırıyorsunuz, muhtarı 
kaldırıyorsunuz, mülgadır diyorsunuz. Bir mü
dürvekili koyuyorsunuz ortaya. Şimdi mevcut 
kavanin heyeti ihtiyariyeye birçok vazifeler 
tevdi etmiştir. Heyeti ihtiyariye kalkınca, on
lar da bununla beraber kaynayıp gidecek mi
dir? Gerek muamelâtı adliyesinde, gerek umu
ru sairesinde... 

RAGİB B. (Kütahya) — Nahiye Şûrası 
necidir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Na- ' 
hiye Şûrası, senede bir defa müna'kidolan Şûra 
heyeti, bu işi yapamaz.. İdare heyeti o köye 
aidolan vazifeyi de göremez. O köye ve o kö
ye merbut olan köylere ait muamelâtı da temin 
ve tesviye edemez. Binanealeyh muhtar ve he
yeti ihtiyariyenin ilgası hakkındaki 220 nci 
maddenin buraya getirilerek tamamen ipkası
nı teklif ediyorum. Madde tecil edilmelidir ve 
yeniden encümene gitmelidir. 
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RElS — Efendim müzakerenin kifayetine 

dair bir takrir vardır. On arkadaşımızın imza-
siyle kifayeti müzakereyi reyi âlinize arz edi
yorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efen
dim Mazhar Müfid Beye cevap vereceğim. -

MAZHAE MÜFİD B. (Hakkâri) — Ha
cet yoktur. 221 nci madde meseleyi anlatıyor. 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Efen
diler itirazat «ve münakaşat şundan neşet edi
yor. Biz hali hazırdaki köyler ne olacak di
yoruz. Beyefendiler şimdi köy kalkıyor. Na
hiyeden yalnız bir köy kasdediyoruz. Orada 
âzami teşkilât ne ise onu yapıyoruz, her köy
de bir nahiye- vardır. Oranın bir teşiklâtı var
dır. Şûrası vardır, âzası vardır. Fakat Anado
lu'da bâzı köyler vardır ki, yekdiğerinden çok 
uzak veyahut birbirine gelip gidecek kudrette 
olmadığı için, bir zaruret olmak üzere onları 
bir araya getiriyoruz ve nahiye teşkil ediyo-
ı-uz;. Binaenaleyh serd olunan itirazat varit de
ğildir. Her köy bir nahiyedir. O nahiyedeki 
teşkilât da halkın ihtiyaçtım belâgan mebelâğ 
temin ve tatmin edecektir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Kanun bir ve
ya birkaç köyden bir nahiye olmasını kabul 
ediyor. Buna ne yapacaksınız? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mutlaka 
hâdisatm; tabiatın karşısına geçebilir misiniz"? 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Meselâ 
bugün Ankara'yı nazarı itibara alalını. Anka
ra'da üç, dört nahiye olacak, 40-50 belki 80 
haneden mürekkep, Ankara dört nahiyeye tef
rik olunursa mahallin heyeti ihtiyariyesini büs
bütün ilga mı edeceğiz? İlga edersek mahalli
ne ait birçok vazaif kalıyor. Binaenaleyh; he
yeti i'htiyariy eleri ilga ettiğimiz takdirde ma
halleye düşecek olan vazaif (büsbütün muattal 
olur. 

MAZMATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. — Bu kanun kabul edildiği takdirde beledi
yeler birer nahiye olacaktır. Malûmuâlileri nü
fusu tkesretli olan »mahallerde belediye teşkilâ
tı yalnız bir tane olamaz, bir veya bir kaç ma
halleden ve daha birçoklarından ibaret olabi
lir. Binaenaleyh şehrin ih'tiyacatma göre ve 
bir şehir dâhilinde mütaaddit nahiyeler olabi
lecektir. 

MÜFİD Ef.. (Kırşehir) — Reis Bey müza
kerenin 'kifayeti aleyhinde söyliyeeeğinı. 
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hakkında bir takrir var ; sonra Müfid Efendi, 
Zekâi Bey ve daha birkaç arkadaş sö2 almış
tır. Ve bir kısım arkadaşlar söz söylemiştir. 
Müzakerenin kifayeti aleyhinde Müfid Efendi 
söz istiyor. Buyurun Ragıb Bey. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim mesele 
gayet sarih. Şimdi üç köyden mürekkep bir 
nahiye tasavvur ediniz. Bu üç köyden birisi 
merkezi nahiyedir. Diğer köyde vazaif muattal 
mı kalacak, çünkü merkezi nahiyede nahiye
nin şahsiyeti mâneviyesine münhasır olan birta
kım vazifeler vardır. O vazaif müdüre muhay
yel. O müdür ise o köye birkaç saat mesafede 
bulunan bir köyde bulunuyor. Meselâ o köy
de temizlik yaptırılacak ve birçok muamelât 
vardır. Kim yapacak bunları î İşte onu yap
tıracak onun o nahiyede Şûra tarafından mün-
tehap vekilidir. Köyün müdüre tallûk eden va-
zaifini müdür olmadığı zamanlarda müdür na
mına o köyden müntahap bir vekil yapacaktır 
ve bu da çok lâzımdır ve çok tabiîdir. Başka 
bir şey değil bu, müdür bulunmadığı vakit o 
köyde müdürün vazifesini kim görecektir? El
bette o müdürün vekili bulunan zat görecektir. 
Madde gayet muvafıktır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu madde anlaşılabilmek için lütfen 221 
nci maddeyi nazarı dikkate alınız, 221 nci mad
dede gayet sarih olarak diyor ki; (İşbu kanun 
mucibince köylerin muhtarlık ve heyeti ihtiyari-
yeleri mülgadır.) Demek ki muhtarlarla heyeti 
ihtiyariyeyi lâğvediyor. Ne yapıyor? Bu muhtar
ları lâğvedip de yerine bir şey koyuyor mu? Ko
yuyor, diyor ki zaten nahiye merkezinde bir ida
re heyeti vardır. O nahiyeyi teşkil eden kuradan 
birer âza mevcut; işte o azadan birini kendi kö
yüne müdürvekili yapıyor ve ona muhtar vazi
fesi gördürüyor. Benim anladığım budur. Yani 
o karyede, nahiye merkezinde heyeti idarede 
âza bulunan bir zatı müdürvekili olarak bırakı
yor ve hattâ diyor ki; içtima gününde heyeti 
idarede bulunur. Demek o günlerde merkezi na
hiyeye gidecektir. Mesele budur. Efendiler muh
tarlarla bizim bildiğimiz heyeti ihtiyariye mül
gadır. Onun yerine o köyün nahiye merkezinde 
idare heyetinde âza bulunan zat müdürvekili 
olur. Mesele budur. Bendenizce efendim ya bu 
maddenin 221 nci madde ile tevhiden müzake-
rsei lâzımdır veyahut da bu maddenin muza- ^ 
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keresini 221 nci maddenin müzakeresine bırak- j 
mali. Yani 221 nci madde ile birleştirmeli ve ' 
öyle müzakere etmeli. 

MÜFİD Ef, (Kırşehir) — Efendiler. Gecen 
hafta bu maddeyi müzakere ettiğimiz esnada 
bu maddenin aşağıdaki 221 nci maddeye taal
lûku olması münasebetiyle o mdadenin heyeti 
unıumiyesini, mânayı umumisini bu madde 
yerine ikame etmek ve onunla bunu birleştirerek 
bir madde olarak ortaya getirmek hususunda 
verilen takrir kabul edildi. Encümen de bu hu
susa muvafakat etti ve maddeyi aldı. Efendiler, 
şimdi encümen yine tekrar müdür vekâletinde, 
eski maddede ısrar ediyor. Fakat bendeniz bu 
kanunun birinci, ikinci, üçüncü maddelerini na
zarı itibara alarak şöyle düşünüyorum. Birkaç 
karyeden müteşekkil olmak suretiyle vücuda 
gelen nahiye veya bir karyeden vücuda gelen 
nahiye, veya bir kasabadan müteşekkil bir na
hiye, bunları ele alalım. Birkaç karyeden mü
teşekkil olarak husule gelen o nahiyenin heyeti 
İdaresinde bir de müdürvekili bulundurarak 
köyleri gezdireceğiz. Müdürvekili üç köyün mü
dürvekili mi olacak? Bunu düşünüyorum bir, 
sonra o müdür kendisine aidolan vazifede 
- aşağıdan geliyor - nahiye muhtariyeti kazaiye-
yi haiz olduğundan dolayı mahkeme salâhiyetini 
de haiz olması bir şahit istimamda, bir şahit 
tezkiyesinde veyahut bir nüfus ilmühaberi ah-
zinde veyahut bir talâk vukuunda ilmühaberi 
kimden alacaktır? Kendisi müzekki, kendisi hâ
kim, her ş(.y kendi olacaksa ben bu teşkilâttan 
hiçbir çey anlamıyorum. Binaenaleyh muhtar 
teşkilâtını bu suretle bırakmak lâzımgelir. Na
hiye idare heyetinin vazifesi o nahiyenin imariy-
le, o nahiyenin yollariyle ve o nahiyenin mektep-
leriyle uğraşmaktır. 

Gelelim kasabalara : Ankara kasabası bir na
hiye merkezi olmak itibariyle buradaki nahiye 
idare heyetine de bir müdürvekili verdik mi? 
Hacı Musa ma hailesine koş bir vukuat var, koş 
Hacıbayram mahallesine, gel filân mahalleye, 
koş filân yere. Bunlar; hiçbirisi yapılacak me-
sail değildir, Burada Meclisi Âlinin izhar ettiği 
arzu veçhile aşağıdaki 221 nci madde ile bu mad
deyi birleştirerek ve teşkilâtın esasını muhafaza 
ederek yapmaya çalışalım. Yoksa yıkmaya ça-
lışmıyalım. Binaenaleyh kararı sabık dairesinde, 
bu maddenin bu suretle ye tekmil teşkilâtı na-
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j zan dikkate alarak imal edilmesi lâzımdır. İh-
' mal edilmesi caiz değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tecili müzakere için 
buna dair bir takririmiz var. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim, bu madde
den bendenizin anladığım veçhile bir nahiyeyi 
teşkil eden karyelerin her birisine lâzım olan 
müdürvekilleri kabul edilmişti. (İşitmiyoruz sa-
daları) Yani müdürvekilleri evvelce bir madde 
ile kabul edilmişti. Binaenaleyh şimdi o müdür-
vekillerinin vazifesinden ve sureti tâyin ve inti
habından bahis olan bu maddenin tayyma; ev
velce kabul ettiğiniz madde dolayısiyle, imkân 
yoKtur. 

TÜNALî HİLMÎ B. (Bolu) — Yanlış hesap 
Bağdad'dan döner. 

ZEKÂÎ B (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim. 78 nci madde; Meclisin feshi ha
linde, devrei içtimaiyenin hitamında, müdür ve 
müdür muavinleri ve vekilleri; yeni Meclis içti
ma edinceye kadar vazifelerini vekâleten ifa 
ederler deniyor ve bu kabul edildi. (Meclisi at
latmışlar sadaları) Meclisi Âli intihabatı yeni
den icra edilinceye kadar müdürlerin, muavinle-
nin ve müdürvekillerinin vazifelerine devamla
rını kabul etmekle bunların şahsiyetleri kabul 
edilmiş oluyor. Şimdi bu müdürvekilinin kabul 
edilmesi, Müfid Efendi Hazretlerinin ihtimal 
verdikleri gibi. Köylerde ve mahallelerde he
yeti ihtiyariyelerin ve muhtarların tâyini mâ
nasını tazammun etmez. Bendenizce müdürve
kili kabul edilmekle muhtarlık kalkar. Yani 
muhtarlık vazifesi bu müdürvekiline tevdi edi
lir. Eğer heyeti ihtiyariye yine mevcudolacaksa 
ve ipka edilecekse, yine mevcudolur ve ipka edi
lir. Buna dair olan madde, 221 nci maddedir. 
221 nci madde müzakere edildiği zaman her kar
yede ve her nahiyede heyeti ihtiyariye teşkilâ
tını Heyeti Âliyeniz lâzım addederse, yine ipka 
edilir. Heyeti ihtiyariyenin içerisinde bulunan 
ve onun reisi olan muhtarın - ki, bu maddeye 
göre müdürvekilidir - kabul edilmiş olması, aşa
ğıdaki maddede mevcudolan heyeti ihtiyariye 
teşkilâtını kabul etmemize mâni değildir. Bina
enaleyh, müdürvekili kabul edildiği takdirde 
o da muhtar demektir. O da heyeti ihtiyariye-
de muhtar mahiyetinde heyeti müşaverede bu-. 
lunur. Yalnız bendenizin bu maddede nazarı 
dikkatinize arz etmek istediğim cihet; müdür
vekilinin intihabı, müdür muavinlerinin inti-
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habı gibidir. Bu fıkraya nazaran müdürvekille-
rinin intihabı müdür ve muavinlerinin intihabı 
gibidir. Ve fahriyyen ifayı vazife ederler. Ma
lûmu âliniz, nahiye müdür ve muavinlerinin in
tihabı 117 nei maddeye göre - ki, geçenlerde 
müzakere ettik - nahiye şûrası tarafından ve 
kendi âzası meyanmdan intihabolur. Şimdi mü-
dürvekilleri de kezalik nahiye şûrasının âzası 
içerisinden intihabolunacak olursa, bu demektir 
ki : Nahiye Şûrasını teşkil edecek âza umumi
yetle mevkii icraya geleceklerdir. Bir kere na
hiyenin idare heyetleri, nahiye müdürü ve mua
vini, şûrası on iki kişi ondan sonra her köyde 
bulunması icabeden müdürvekilleri de var. Hem 
heyeti istişare ve karar vermek salâhiyetini ve 
hem de heyeti icraiye aynı adamlar uhdesine ve
rilmiş olur. Fakat köylerde ittihazı karar ede
cek heyetlerin ayrı, icra edecek heyetlerin ayrı 
olması en basit kavaidi idaredendir. Bunun 
böyle olması lâzımdır. Bu, bendenizce tehlikeyi 
daîdir. Müdürvekillerinin şûra tarafından, yine 
o köy ahalisi tarafından intihabedilmesi muva
fıktır. Fakat hariçten de intihap imkânı bırakıl
malıdır. Tâ ki, yekdiğerini kontrol edebilsinler. 
Kontrol lâzımdır. Kontrol edenlerin ittihaz et
tikleri kararı icraya memur olan kimseler üze
rinde hakkı murakabesi, hakkı tenkidi baki ka
labilmek ve indeliktiza şûra cihetine gidebilmek 
için kararı ittihaz edenlerle icra edenlerin ayrı 
ayrı olması lâzımdır ve o suretle kontrola bir 
zemin ve imkân bırakılması lâzımdır. Yoksa 
hem ben karar ittihaz eder ve hem de tatbik 
edersem, köylerde şimdiye kadar mevcudolan 
heyeti ihtiyariyeyi ilâmaşallah bırakmak de
mektir. Eğer bu teşkilât kâfi ise o halde bu 
nahiye kanununu müzakere etmekliğimize lü
zum yoktur. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayesini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. (Kâfi, sadaları) Za
ten yirmi arkadaşımız da söz söylemiştir. Müza
kereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın, 
müzakere kâfi görülmüştür. Efendim, takrir
leri okutuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Bu maddeye lüzum yok

tur. Tayyını teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Rifat 
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Riyaseti Celileye 

Bu maddenin müzakeresinin 221 nci madde
nin müzakeresine talikini teklif ederiz. 

26 Teşrinievvel 1338 
Kastamonu Mebusu Konya Mebusu 
Abdülkadir Kemali Rifat 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Meclisçe muhtarlık esası kabul edilmiştir. 

Encümen bu esası terk ile lâzımgelen istihza-
ratta bulunmamıştır. Binaenaleyh, (110) ncu 
maddenin müzakeresinin tecilini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müdürvekillerine lüzum yoktur. 114 ncü 

maddenin tayyını teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

Rifat 

Riyaseti Celileye 
Nahiyeye merbut köylerde her hangi bir nam 

altında bir heyet bulunacağı kanunun köy kıs
mındaki sarahatine ve Dahiliye Encümeninin 
beyanatına nazaran ayrıca her köyde bir mü-
dürvekiline lüzum olmadığından 110 neu mad
denin tayyını teklif ederim. 

25 . X . 1338 

Gazianteb Mebusu 
Yasin 

Riyaseti Celileye 
Müdürvekillerinin refakatine köy ahalisinden 

iki âzanm intihabedilmesini ve maddenin ona 
göre tanzimi için, Encümene iadesini teklif ede
rim. 

26 Teşrinievvel 1338 
Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 

REÎS — Efendim, takrirler üç teklifi ihtiva 
ediyor. Üç tay teklifi vardır. Vehbi Beyin tak
riri de «müdürvekilinin yanma köy ahalisinden 
ild âzan'm intihabedilmesi ve maddenin ona göre 
tanzimi için encümene iadesi» hakkındadır. Son
ra Tunalı Hilmi Bey 110 ncu maddenin 121 nci 
maddenin .müzakeresine kadar tecili müzakere
sini teklif ediyor. Tadilden evvel tecili müzake
reyi reyi Âlinize arz ediyorum. Bu madde 221 nci 

— 197 — 



İ : 127 26.10.1338 0 : 2 
madde ile alâkadardır. 0 zaman müzakere edil
sin, diyorlar. Maddenin tecili müzakeresini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın; 221 nci madde 
ile bu madde tekrar müzakere edilecektir. 

Efendim, on dakika teneffüs olunmak üzere 
Celseyi tatil ediyorum. İkinci celsede de Hariciye 
Vekili intihabı icra edilecektir. 

Hitamı Celse; saat : 2,30 

I W I 

Î K Î N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,25 

RElS —• İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

ı. Hariciye VeMli intihabı 

REİS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Malûmu Âliniz Yusuf Kemal Bey istifa etmişler
dir. Şimdi onun yerine bir vekil intihabedeceğiz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) ~~ Müsaade bu
yurun bir şey arz edeyim. Tabiî Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin dün istifa ettiğini biliyoruz. 
Ancak Hariciye Vekâleti için bugün intihabat 
yapılacağı dün Riyaset tarafından tebliğ edilme
miştir ve ruznameye de alınmamıştır. Muvafık 
görülürse bendeniz bunun Cumartesi günü yapıl
mak üzere ruznameye alınmasını teklif ediyorum. 
Heyeti Âliye kabul ederse Cumartesi günkü ruz
nameye alınır. O gün intihabedilir. Edilmezse 
bittabi ne yolda karar verirseniz; öyle olur. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Takrir verdiniz mi? 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) —Efendim, 

ruznameye alınması için takrir vermeye hacet 
yok. Azadan her biri her hangi bir şeyin filân gün 
ruznameye alınmasını teklif eder. Ben de bunun 
Cumartesi günkü ruznameye alınmasını teklif 
ediyorum. 

REİS — Hariciye Vekili intihabının Cumar
tesi ruznamesine alınmasını Hakkı Hami Bey 
teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyet yoktur. İntihaba başlıyoruz. 

(Diyarbekir dairei intihabiyesinden* rey top
lanmaya başlanmıştır) 

REİS — Efendim, reylerini istimal buyur-
mıyan zevat varsa reylerini istimal etsinler. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Usulen bir da

ha esami okunmak lâzımgelir. Bulunmıyan arka
daşlarımızdan birçokları gelmiştir. 

(Tekrar esami okundu.) 
REİS — Efendim, istihsali ara hitam bul

muştur. Operatör Emin Bey (Bursa), Şahin Bey 
(Gazianteb), Emin Bey (Canik), tasnifi Araya 
memur edildiler. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinin 
neticei arası: 

REİS — Efendim, Muaveneti İçtimaiye Büt
çesi reye vaz'edilmişti. Reye iştirak eden zevatın 
adedi (190) dır. (5) müstenkif (2) redde karşı 
(183) reyle bütçe kabul edilmiştir. 

Nevahi Kanununun müzakeresine devam: 
REİS — Âra tasnif edilinceye kadar Nevahi 

Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 
MADDE 111. — Nahiye kâtipleri nizamna 

mei mahsus ile tâyin olunacak evsaf ve şeraiti 
haiz olmak üzere nahiye şûrası ve şûra münakid-
olmadığı zamanlarda heyeti idare tarafından 
tâyin ve memuriyetleri kaymakam tarafından 
tasdik olunur. İntihabolıınan kâtip şeraiti mat-
lubeyi haiz bulunmadığı takdirde intihabı vâki 
meclisi idarei kaza karariyle reddolumır. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında sö>; 
istiyen var mı? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
şimdiye kadar geçen müzakere ve kabul edilen 
maddelere nazaran Dahiliye Encümeniniz dai
ma nahiye teşkilâtının, nahiye teşkilâtı idarı-
yesinin milletin ruhundan olmasına, şahıslardan 
ayrılmasına taraftar olduğu için müzakere etti 
ğimiz 111 nci maddenin son fıkralarını Dahili
ye Encümeni kaldırdı. Madde şu şekli aldı : 
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(Madde 1.11. — Nahiye kâtipleri nizamna 
mei mahsus ile tâyin olunacak evsaf ve şeraiti 
haiz olmak üzere nahiye şûrası ve şûra münak 
kidolmadığı zamanlarda lineti idare karariyie 
tâyin olunur.) 

İkinci fıkradaki; «Memuriyetlerinin kayma 
kam tarafından tasdik edilmesi» sonra «şeraiti 
matlubeyi haiz olması» gibi daha birçok kayıt
lar kaldırıldı. Çünkü doğrudan doğruya uzvi
yeti hayaıtiyesini alacağı zaman, milletin ruhu 
na istinadediyor ve milletin ruhundan alıyor. 

. ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Bu, encü
menin fikri mi? Yoksa zatıâlinizin fikri mi? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) - Evvelden 
beri biz kanunlarımızda ve burada cereyan eder. 
müzakerelerimizde nizamname tâbirini kabu1 

etmiyoruz. Encümen bu nizamname tâbirini ay
niyle kabul ediyor mu? Yoksa yukarda okun
duğu gibi kanun mu diyecek, nizamname mı 
diyecek? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Nizamna
me tâbirini kabul etti, yukarda nizamname tâ
biri geçmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yapılacak nizamna 
me diye bir şey yoktur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim. 
Meclisimizin kabul ettiği şekle göre nizamna
meyi ancak Meclis yapar, öyle olunca buraya 
ayrı bir madde koymalıdır. Yoksa nizamname 
yerine encümen başka bir kelime bulsun, çün 
kü nizamname kelimesini Meclis kendisine aldı. 
Meclis böyle kabul etmiştir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Nizamna
me yerine talimat korsak daha iyi olur. Fakat 
bundan maksat her halde Büyük Millet Mecli
sinin tasdikine iktiran edecek olan talimattır 
veyahut nizamname olsa bile yine Büyük Millet 
Meclisinin tasdikine iktiran eden nizamna
medir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Öyle ise ni
zamnameyi kabul ediniz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Esas itiba
riyle aramızda fark yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bir 
kere burada nizamnamei mahsusa denilmiş ki 
katiyen yanlıştır. Nizamnamei mahsus demek 
icabeder. O cihet bertaraf. Zaten Nizamnamenin 
lüzumu yoktur. Arkadaşlar bir kâtibe lâzımgelen 
evsafı lâzime malûmdur. Binaenaleyh nizamna-
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I meyi yapmaya ne hacet vardır? (Doğru sesleri) 
I İkincisi; bu maddedeki «Memuriyetleri, kayma-
I kamlar veya meclisi idareler tarafından ret veya 
I tasdik olunur.» Fıkrasındaki bu fikre ben kati-
I yen iştirak edemem. Yalnız doğrudan doğruya 
I kazanın veya meclisi idarenin veyahut da kayma-
I kamın tasdik veya reddini de teklif edecek deği

lim. Arkadaşlar ilk intihabat ve ilk icraat za
manlarında bir nahiyenin uğrıyacağı birtakım 

I acemilikler vardır. Bunları da kaale almak lâ-
I zımdır. Saniyen bir nahiyede bütün insanları me-
I lek farz etmiyelim. Ne iltimaslar ve ne himaye

ler olur. Bir taraftan nizamnameyi kaldırırken 
I diğer taraftan da bir çukura ayak basmıyalım. 
I Binaenaleyh nahiye kâtipleri nahiye şûrasmea; 
I şûra münakit değil ise idare heyetince tâyin ve vi-

lâyat idare heyetince tasdik veya reddolunur. Şu 
I halde şûradan şûraya ve şûranın küçükleri olan 
I heyeti idareye merbutiyet gayet tabiî olduğundan 

bu esasın kabulünde halkçılığa da mugayeret 
I yoktur. Ve aynı zamanda halkın ruhundan ko-
I pup gelen bütün meclisler de yekdiğerine mer

buttur. Vilâyet heyeti idaresi... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onu kaldır. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hayır onu 

kaldıramam. Bir kere tasavvur ediniz ki ahali 
filân veya falanın tahtı nüfuzunda olarak bir 
cahili tâyin ediyor. Bunun ne yazısı var, ne de 
bir şeyi var veyahut da var ama kargacık, bur
gacık yazılardan başka bir şey değildir. 

REİS — Efendim madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Binaenaleyh mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
111 nci maddenin müzakeresini kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kâfi görülmüştür. Efen
dim, madde hakkında bir tadilname yoktur. Yal
nız yüz on birinci madde makamına kaim olmak 
üzere Tunalı Hilmi Beyin bir takriri vardır. Oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
1 Maddenin şu veçhile kabulünü teklif eyle-

• rim : 

, Nahiye kâtipleri, nahiye şûrasmea, şûra mü-
' nakit değilse idare heyetince tâyin ve vilâyet ida
re heyetince tasdik veya reddolunur. 

Bolu 
I Tunalı Hilmi 
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Riyaseti Üelileye 

Yüz on birinci maddenin berveçhi âti tadilini 
teklif eylerim. 

26 Teşrinievvel 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Madde 111. — Nahiye kâtipleri Kanunu mah
sus mucibince muayyen evsaf ve şeraiti haiz ol
mak üzere nahiye şûrası ve şûra münakidolmadı-
ğı zamanlarda heyeti idare tarafından intihap ve 
memuriyetleri vilâyet icra heyeti reisi tarafından 
tasdik olunur. 

Riyasete 
Maddeden «nizamnamei mahsusa ile tâyin olu

nacak» kelimesinin tayyını teklif ederim. 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 

REİS — Efendim Hilmi Beyin takriri yüz on 
birinci madde yerine kaim olmak üzere bir mad-
dei müstakilledir. Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsan... Kabul edilmemiş
tir. 

(Süleyman S i m Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsmııı Kabul edilmemiştir. 

Efendim encümen de nizamname yerine tali
matı kabul ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim orada talimat 
yok ki. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Ne nizam
name ve ne de talimatnameye lüzum yoktur. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Hayır efen
dim; bir nokta vardır. Onun izahı lâzımgelir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çünkü nahiye bir cüzü
tammı idaridir. Zararı kendisine aidolarak ya
par. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim 
Encümen bunu (kalbul eder. Fakat yalnız bir 
nokta açık kalıyor. Nizamname ile taayyün 
edecek evsaf ve şeraiti haiz denince, nizamna
me kelimesi kalkınca, cümlenin mâba'di nasıi 
olacaktır? 

ŞÜKRÜ B. (ıBolu) — Evsaf ve şeraiti lâzi-" 
meyi haiz denecek. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Evsaf ve 
şeraiti lâzimeyi haiz olacak denince bundan 
kastedilen mânayı kim izah veya tâfoir edecek-
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tir? İşte bunun için bir talimat var ve biz o ta
limatı kalbul ediyoruz. O talimat da o evsaf ve 
şeraiti tâyin edecektir. Binaenaleyh bu fıkra
nın kalmasına lüzfcm vardır. Nizamname yeri
ne talimatname olarak encümen kabul edebilir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Müsaade 
buyurunuz, cevap vereceğim efendim. Mazbata 
Muharriri (bunda yanılıyor. îdarei Nevahi Ka
nununun daha birinci maddesinde diyor k i : Na
hiyeler bir cüzütammı idaridir. Nahiye müdürü 
idarei ıımumiyeye mütaallik Kavanin ve niza-
matı ifa ile mükelleftir. İdarei umumiyede böy
le bir kâtibin lüzumu tâyininde kavanin ve 
nizamat vardır. Binaenaleyh; founun mevcudol-
masma göre ayrıca bu maddeye dercine lüzum 
yoktur. Maddelerde tekerrür olmasın. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Nizamname tâbirinin tayyını teklif 
ediyorlar. Bunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kalbul edilmemiştir. Encümenin mad-
dei mıısalhhahası okunuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey bir memurun evsafı kanuniyesini kanun 
tâyin eder. Talimat vazifei Tesmiyesini tesbit 
eder. Yoksa ne gibi şartı haiz olacağı talimat
name ile tâyin edilemez. 

RElS — Müzakere bitmiştir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Birinci madde ile bu, 

tearuz teşkil ediyor. 
REİS — Efendim encümenin maddei mu-

sahhafhasmı okuyoruz. 
MADDE 111. — Nahiye kâtipleri talimatma-

mei mahsusu ile tâyin olunacak evsaf ve şeraiti 
haiz olmak üzere nakiye şûrası ve şûra müna-
kidolmadığı zamanlarda heyeti idare karariyle 
tâyin olunur. 

REİS — Efendim encümenin şu veçhile tek
lifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Anla
şılamamıştır. (Anlaşılmadı sesleri) 

EMİN B. (Erzincan) — O halde madde tay
yedildi demektir. Efendim tadil kabul edilme
di. Encümenin teklifi de kabul edilmedi. Şu 
halde madde tay demektir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hükümetin tekli
fini reye korsunuz. 

REİS — Efendim rica ederim dinleyiniz. 
Maddeyi tekrar okutuyorum. Reye vaz'edece
ğim. 

(Encümenin 111 nci maddei musaöıhahası 
tökrar okundu.) 
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REİS — Efendim encümenin teklif ettiği 

madde ıbudur. Beyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim, ekse
riyeti azîme ile kabul edilmiştir. (Handeler) 

MADDE 112. — Nahiyenin diğer memuri
ni, kavanini mahsusa ile muayyen şeraiti haiz 
olmak şartiyle nahiye şûrası tarafından inti-
haJbolımur. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 113. — Nahiye kâtibi ile diğer me
murinin maaşları nahiye şûrasmca takdir re 
tâyin olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 113 
ncü madde «Nahiye kâtibi ile diğer memurinin 
maaşları nahiye şûrasmca takdir olunur» di
yor. Şûraya bu hakkı vermek doğrudur. Fa
kat şûranın müçtemi olmadığı zamanlarda şû
ra ihtilâf ederse o zaman ne olacaktır? Şûra 
müçtemi olduğu zaman kâtibe şu kadar maaş 
verilecek diye tâyin edecek. Fakat şûra mü
nakidolmadığı zamanda memuriyet inhilâl ede
cek olursa memur ikinci içtimaa kadar bekli-
yecek mi efendim? (Beklemeye hacet yok sa-
daları) 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Bu, pek 
açık bir madde. Şûra münakidolmadığı zaman
larda memuriyet ihdas edilecekse her halde şû
ra toplanacak nahiye bütçesini tâyin edecek, o 
vakit nahiyeye ait ne gibi kadro tesbit edile
cekse onu tesbit edecektir. (Doğru sesleri) Bi
naenaleyh bu maddenin aynen ipkasını talefe-
ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Şûra şu da
kikada işini ikmal etti, dağıldı, dışarı çıkarken 
filân tahsildar, filân memur oluverdi, o zaman 
ne yapacaksınız? (Gürültüler) 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Yerine baş
kası tâyin edilir. 

ZİYA HÜRŞİD B. (Lâzistan) — Ahmed Bey 
Bütçe Kanununu söyleyiniz (Cevaptan müstağni
dir sesleri). 

MUSTAFA B. (Kozan) — Burada «Nahiye 
kâtibiyle diğer memurinin maaşları nahiye şû
rasmca takdir ve tâyin olunur» diyor. Ancak 
biz evvelce tahsili iptidainin mecburi olduğunu 
kabul etmiştik. Bu mecburiyetin fiilen tecelli 
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etmesi için tatbikatı lâzımdır. Acaba nahiye şû
rası bir muallime ben, ayda (300) kuruş vere
ceğim derse o, muallim gelir mi? Binaenaleyh 
böyle bir şey ilâve etmek lâzımdır ki tahsili ip
tidainin mecburiyetini fiilen tetbik etmek müm
kün olsun. Yani tahsili iptidaiyi nizamnamei 
mahsus mucibince temin şartiyle... (nizamname 
jok sesleri) Ne ise nizamnamesi icabmca tahsili 
iptidaiyi temin ,şartiyle maaş verilebilir, orası 
takdir eder. (Olmaz sadafarı) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kâfi görülmüştür. 

Efendim tadilname voktur. Maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, madde ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

MADDE 114. — Nahiye memurini hakkmda 
heyeti idare karariyle ihtar, ka'tı maaş ve azil 
cezaları tatbik olunur. 

REÎS — Efendim söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

MADDE 115. — Müdür, muavin ve vekiller 
hakkında mücazatı inzibatiye kaymakam tarafın
dan icra olunur. Müdür kavanini mevzua ah
kâm1 na tevfikan meclisi idarei kaza karariyle 
kabili azildir. (Bu, olamaz sesleri) 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendim 
bunda hatın âlilerine gelen bizim de hatırımıza 
geldi. Zannediyorum ki sizi tatmin edecek dere
cede bu maddeyi tadil ettik ve tadil ettiğimiz 
şekil ,şudur «Müdür, muavin ve vekilleri hakkın
da mücazatı inzibatiye mafevk idare memuru 
tarafından icra olunur.» (Hayır, olamaz sesleri) 
müsaade buyurun efendim. Bunlram azil ve 
tâyini cezaları kavanini mevzua ahkâmına tev
fikan vilâyet şûrası münakidolmadığı zamanlar
da heyeti idare karariyle icra olunur.» 

REÎS — Malûmuâliniz nahiyede müdürvekil-
lerine mütaallik 111 nci maddenin müzakeresi
ni bu maddeye talik etmiştiniz. Bu hususta bu
rada müzakere zaittir. Binaenaleyh o tecil edi
lince bunun da te-cil edilmesi lâzımgelir. (Gürül
tüler) 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim bu mad
deyi kabul etmekle Nahiye Kanununun müzake
resine hiç lüzum yoktur. 
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ABDÜLKADÎR KBMALÎ B. (Kastamonu) 

— Mükerreren mevzuulbahsolalbilir. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim muh

tarlığı kabul ettik. 
REİS — Efendim söz Emin Beyindir. 
EMİN B. (Erzincan) — Bu maddeyi kalbül 

edince Nahiye Kanununu da müzakere etme
mek lâzımdır. Bu maddeyi kabul ettik md Na
hiye Kanunu da yoktur. Artık asılsız yere izaai 
evkat etmeye lüzum yoktur. Encümeninizin bi-
lâhara yapmış olduğu tadili de muvafık değil
dir. (Kaymakam) demiyor da (mafevk memu
ru) diyor. Mafevk idare memuru diyor. Na
hiye müdürünün mafevk memuru kimdir? Ta
biî kaymakam. İsmini değiştirmekle encümenin 
maddeyi bize tekrar getirmesi lâzımgelmez. 
Bunu ancak şûra yapar. Şûra münakidolmadı-
ğı zaman idare heyeti yapar. (Şura Heyeti 
var ya sesleri) işte o yapabilir. Binaenaleyh 
mafevk memuru fazladır, madde fazladır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Efendim bu madde hakikaten Nevahi Ka
nununun ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun ru
hiyle bir tezat teşkil eder. Bu tezat o kadar 
barizdir ki : Nahiyelere bir idare ve makbul bir 
istiklâl vermek istediğimiz halde yine nahiye
leri bu madde ile bugünkü şekle kalbediyoruz. 
Nahiyenin istiklâli idaresini kaymakamın şah
sına vermiş oluyoruz. Halbuki bu, katiyen doğ
ru değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun ve 
Nevalhi Kanununun icabettdği şekle göre nahiye 
müdürü kavanini mevzua haricinde hareket 
ederse hiç. şüphesiz ki mafevk şûrası yani vi
lâyet şûrası tarafından azledilmesi icabeder. 
Nalhiye müdürü hakkında mücazatı inzibatiye 
yapmak lâzımgelirse vilâyet şûrası veya onun 
yerine kaim olan idare heyeti tarafından yapıl
ması lâzımgelir. Bunlar hakkında bir sual vârid-

, olabilir. Denilir ki, idare heyeti vilâyet şûrası 
müdürün noksanını, kavanini mevzuaya muha
lif hareketin' nereden bulacaktır? 

Efendiler bu Nevahi Kanunu ile mesele bi-
. tecek değildir. Malûmuâliniz bir de Müfettişi 
Umumilik Kanunu çıkacaktır. Müfettişi umu
milerin en mühim vazifesi ve maksadı teşkili; 

. bütün şûralarda cereyan eden muamelâtın ka
vanini mevzuaya, Teşkilâtı Esasiyeye muvafık 

. cereyan edip etmediğini görmek ve derhal ma
fevk makamları haberdar etmek ve onlar hak-
kında derhal muamelei kanuniyenin icrasını ta-
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lebetmektir. îşte müfettişi umumiler halk tara
fından vâki olan şikâyet üzerine işe vaziyed 
eder. Meseleyi alır, tetkik eder. Onların hak
kında da muamelei lâzimeyi yapar. Zaten bu
gün dahi devairi devletimizde şekli şikâyet bu 
haldedir. Yani encümenin aidolduğu mafevk 
makam, demesi kaza kaymakamından başka bir 
şey ifade etmez. Mafevk makam nezaret, vilâ
yet her ne ise evrakı celbettirir, tetkik eder. Ya 
kanuni, veya gayrikanuni, görür. Kanuni gö
rürse muameleye lüzum0 yoktur, gayrikanuni 
görürse hakkında muamelei kanuniye yapmaya 
teşebbüs eder veyahut ki müfettişler vasıtasiyle 
yapmış olduğu teftişat ve tahkikat üzerine onun 
hakkında muamelei kanuniye yapar. Onun için 
hiç tereddüde mahal yoktur. Bendeniz, bu mad
denin şu şekilde tadilini teklif ediyorum : «Mü
dür ve muavinler hakkındaki mücazatı inzibati
ye, vilâyet şûrası veya idare heyeti tarafından 
icra olunur; müdür, kavanini mevzua ahkâmı
na tevfikan vilâyet şûrası veya idare heyeti ka-
rariyle kabtV- azildir» şeklinde teklifte bulunu
yorum. Maddenin bu suretle kabulünü teklif 
ederim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Lehülhamd 
velminne encümenin buraya getirdiği şu mazbata 
- arkadaşlar - cidden hakimane ve hakikaten ida
re memurluğuna mahsus bir esas üzerine tesbit 
edilmiştir. Evvelemirde nahiye müdürü, idare 
itibariyle, bir idare memurudur. Mafevk idare 
itibariyle noksanları ve hataları dolayısiyle ken
disinin ihtar veyahut da tecziye edilmesi icab
eder; bu, pek tabiîdir. Diğer cihetten maddenin 
azil, nasıp, tâyin itibariyle tadili ve hak ve salâ
hiyetin vilâyet şûra ve idare heyetine verilmesi, 
cidden güzel düşünülmüştür. Binaenaleyh mad
denin aynen kabulünü demiyeceğim; bir keli
mesinin tebdiliyle tadilen kabulünü teklif ede
ceğim o bir kelime de arkadaşlar; biz, muhtar 
ve muhtarlığı kabul ettik. Şu halde burada mü-
dürvekilleri demeye hiç lüzum yoktur. Binaen
aleyh vekiller yerine muhtarlar denmesini teklif 
ediyorum. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim 
bendeniz encümenin yapmış olduğu maddeyi ka
nunun bütün mevzuatı ile taban tabana zıt görü
yorum. (Doğru, sesleri) biz, ya ahalinin kendi 
kendisini idare edeceğini kabul edeceğiz veya
hut eskisi gibi merkezî bir idare şeklinde Dev-
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leti idare etmek usulünü kabul edeceğiz. Bunun 
ikisinin ortası olamaz. Mademki ahalinin, ken
di kendisini idare hakkını haiz olduğunu kabul 
ediyoruz ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve şimdi 
müzakere ettiğimiz Şûralar Kanunu, Nahiyeler 
Kanunu şimdiye kadar müzakere olunan mevad-
dı pek vazıh olarak gösteriyor. Binaenaleyh aha
linin hakkı intihabiyle bir sıfat ihzar ederek, na-

. hiye müdürlüğüne gelmiş olan zatın, kaymaka
mın veya meclisi idarenin takdiri ile mün'azil 
olması doğru olamaz. 

HAYDAR B. (Van) — Beyefendiye l.iı sual 
sormak istiyorum. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Bitireyim 
de, sorarsınız. 

RElS — Sual solmazsınız. 
ALI CENANI D. (Gazianteb) — Ve «Uyevm 

de aynı mesele mevcuttur. Ahali tarafından doğ
rudan doğruya intihabolunan belediye reisleri 
bâzı idare memurlarının içtihadiyle azlediliyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - -
Onlar elde oyuncak olmaktadır. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Ve bugün 
belediye reislerinin, idare memurlarının maiye
tinde, bir memur gibi istihdam edilmesine sebeb-
olur, kâhya gibi kullanılmasına sebebiyet veri
yor. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Vekilharç 
gibi. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Evet, vekil
harç gibi... Biz, böylo olursa bunları belediyeler gi 
bi yapacağız, onların yerine ikame edeceğiz. Aynı 
hal onların dahi başına gelecektir. Kaymakam 
Beyin keyfine gitmemiş. Bir nahiye müdürü, der
hal azledilecek ve ona inzibati bir ceza verilecek
tir. ikincisinde azledilecektir. O halde efendiler 
halkın hakkı nereye gidiyor? intihabı kaldırınız 
bendeniz onu anlarım. Bunlar Dahiliye Vekâle
tinin nezareti altında ve valinin emriyle intiha-

.'bolunsun, tâyin olunsun. Mesuliyeti doğrudan 
doğruya mülkiye memurlarına aidolsun. Onlar az
letsinler, nasıbetsinler; onlara bu hakkı verebil ir
siniz. Fakat biz, belediye reisleri makamına 'kaim 
olan şehirlerdeki nahiye müdürlerinin doğrudan 
doğruya azlini memurini mülkiyeye verirsek ola
maz, Bu maddenin kabulü, katiyen caiz değildir. 
Fakat bunun yerine ne lâzımdır? Tabiî biz, nahi
ye müdürlerinin hepsini âdil, doğru olacak diye 
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tasavvur edemeyiz, ihtimal içinde suiistimal ede
cekler de vardır. Ahali, hakkında fena muamele 
yapacaklar vardır. Bunların haklarında mücazatı 
tedibiye icrası icabedecek. Bâzı nahiye müdürle
ri de olabilir ki, onların hakkında yapılacak mua
mele, doğrudan doğruya raehakimi adliyeden 
aleyhlerine1 sadır olacak hükümler üzerine olma
lıdır. Bu meselede, nahiye müdürünün, ahaliden 
birisi hakkında suimuamele ettiği veyahut nahiye. 
varidatından suiistimal gibi bir şekilde bir kaba
hati gerek mülkiye müfettişleri tarafından yapı
lacak tahkikat ve gerek ahaliden birisinin şikâ
yeti üzerine tebeyyün ederse doğrudan doğruya ma-
hâkimi adliyece haklarında tahkikat icra olunur 
ve haklarındaki cezaları verilir ve eğer neticei 
tahkikat manii istihdam yani devamı memuriye
tine mâni olacak şekilde ise taibiatiyle münazil 
olur. Yok, ceza, tazminat gibi falan olacak olursa 
memuriyetine devam eder. Bundan başka bir şe
kil bendenizin hatırıma gelmiyor. Bendeniz lüt
fen bunun fcabulünü temenni eyliyorum. . 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzktan) — Efendim 
bendeniz şimdiye kadar uzun zamanlardan beri 
müzakere ettiğimiz bu lâyihai kanuniyenin ruhu 
««asisini tamamen muhribolan bu maddenin tay-
yını talebedeceğim. Çünkü beyler, kendileri şim
diye kadar idaremizin eski sisteminden yetişmiş 
olan Dahiliye Encümeni azayı muhteremesi hal
kın işlerine aidolan bu kanunu yaparken kendi
lerini eski zihniyetlerinden 'ayıramamışlardır. 
Çünkü intihap işleri hiçbir vakit tâyin işlerine 
benzemez. Hattâ tetkik edecek olursak demokrat 
memleketlerde en ziyade ehemmiyet verilen inti
hap meselesidir, intihap hususu bizde ehemmiyet
siz telâkki ediliyor. Bugün hukuku esasiyi açar, 
okursak göreceksiniz ki, bir adam bir yere inti-
habedildiği zaman onu tebdil edecek, ona müca-
zat verecek bir kuvvet, yoktur. Madem nahiyeye 
şahsiyeti mâneviye veriyoruz ve her sene müdür 
intihabını tecdidedecek, halkın gözünü açmak ve 
işlerini daha yolunda görmek için onun başına 
Hükümet memurlarını koymaktan ise halkın bu 
hususta bizzat itayı rey edebilmesi daha muvafık
tır. En iyi sistemdir diye kabul edilen Ameri
ka'da bile Reisicumhuru dört senelik olmak üzere 
intihabederler. Bu Reisicumhurun fena idaresi
ne Amerikalılar katlanmak mecburiyetinde kalı
yor. Binaenaleyh nahiyelerimizin dikkat edeceği 
bir şey varsa, iyi bir nahiye müdürü intihabet-
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mektir. Yoksa başka çare yoktur. Müdürlerinden 
memnun değillerse ertesi sene onu intihabetmez-
ler. Zaten müntahaplar için bundan başka türlü 
de ceza olamaz. Çünkü bundan başka kanuni bir 
eeza tasavvur edilemez fikrindeyim, (öyle bir şey 
olamaz, halkçı ol sadaları) Bu, tâyin olunmuş 
bar memur değildir. Binaenaleyh maddeyi tama
men tayyetmelidir. Nahiye müdürünün vazifesi
ne mütaallik cürmün cezası olmazsa, o vakit ona 
vazıyed edecek memleketin adliyesi ve müddeii-
umumisidir. Müdürün vazifesine aidolan suiisti
malden dolayı nahiye şûrası onu kavrar ve an
lar. Bir daha o adamı intihabetmez. Mesele bu 
suretle hallolunur. Madde ruhu kanunu muh
riptir. Tamamen tayyını teklif ediyorum. 

y TiUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Badeharabıl-
basra. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim na
hiyelerde müdürlerin iki türlü vazifesi vardır. 
Birisi mahallî, diğeri merkezî... Nahiyelerde mü
dürler mahallî vazifelerinden dolayı kendi nahi
ye şûrasına karşı mesul olabilir. Fakat merkezî 
vazifesinden dolayı mutlaka merkezin mümessili 
olan mafevk memuruna merbuttur ve onunla alâ
kadar olduğu için onun tarafından mesul edilme
lidir. (Hayır sesleri) Bunu yukarda bir madde 
ile kabul ettiniz. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Nahiye müdür, muavin ve memurlarının ih
tar, kat'ımaaş, azil gibi müsteizimi mesuliyet ha
reketleri olursa bunların şûralarca, şûralar mü-
nakidolmadığı zamanlarda şûraların yerine kaim 
olacak encümenlerce yapılmasına taraftarım. Son
ra takibatı adliyeye mâruz kalacak ahvalleri hu-
dusunda bugün her dairenin memurlarını hima
ye hususunda yani halkçılık değil Hükümetçilık 
noktai nazarından vücuda getirilmiş olan nizam
nameler mucibince olduğu gibi, halkçılık nok
tai nazarına göre yapılan bu kanunda da na
hiyedeki memurların hakkındaki memuru hi
maye etmesi doğru olmıyacağım her ferdi va
tani hakkında kanunun aynı şekilde tatbik 
edilmesi lüzumunu Heyeti Celilenin kabul etme
sini rica ederim. 

Bugün bir polisin hilafı kanun hareketin
den dolayı şikâyet etmek istiyen bir fert için, 
maalesef müracaatgâlh yoktur, çünkü o polis 
hakkında mahkemeye sev*k kararını vermek 
haıkkı, polis divanına aittir. 
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mız şu kanunda da nahiye müdürü veya mua
vini veyahut memurini sairesi hakkında ahali 
tarafından vukuJbulaeak şikâyetler için de tas-

j rihat yapmıyacak olursak, polis ve jandarma 
gibi Devletin bugünkü teşkilâtı umumiyesi 
halkın basma nasııl ki bir belâ olmuş ise • bmı-
lar da aynı belâ şeklinde devam edip gidecek
tir. Binaenaleyh bir nalhiye müdürü; meselâ 
hilafı usul eşhası hapis hareketinde bulunur
sa, hukuku umumiye namına hareket eden müd-
deiiumumilik, bundan dolayı da takibi dâva 
edebilmelidir. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — O tarz mun-
tarlık olur sonra. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Efendim muhtarın mânasını takdir eder ve 
düşünürsek, bu müdürün salâhiyetinden, çok 
kuvvetli salâhiyeti kanuniyeye mâliktir. Muh
tarın mânası çok yüksektir. Fakat onu takdir 
etmek lâzımdır. Ben noktai nazarımı izah eder 
bir takrir takdim ediyor ve bunda diyorum ki; 
na'hiye müdür ve muavinlerinin ve memurları
nın azil ve nasıpları doğrudan doğruya vilâ
yet şûralannca ve müoakidolmadığı zamanlar
da şûra encümenlerinin kararı veçhile icra olu
nur. Adlî takibat, kavaidi umumiyeye tâbi 
olmalıdır. Bu kaydın konulmasını bilhassa rica 
ederim. Çünkü söylediğim gibi; böyle hareket 
edilmezse, bir polis haJkkmda şikâyet edecek 
bir adamın bir merci bulamadığı gibi, nahiye 
müdürlerinden veya memurlarından birisi hak
kında şikâyet medburiyetmde kalan bir ada
mın bir merci bulamıyarak zulüm altında kal
masına sebebiyet verilmiş olur. Binaenaleyh 

j iki maddenin birleştirilmesi lâzımdır. 
I YASİN B. (Gazianteh) — Abdülkadir Ke-

malî'Beyin takririndeki ikinci kısma iştirak edi
yorum. O hususta benim de bir takririm var. 

Eğer nahiye müdürünün ceza görmesinden 
veya azli yüzünden ayrıca mutazarrır olan bir 
şahıs varsa, o alelûsul mahkemeye .müracaat 
edebilir. Onun için mahkeme kapısı kapalı de
ğildir. 

Doktor Mustafa Bey de buyurdular ki; na
hiye müdürü, aynı zamanda Hükümetin de ve 
kilidir. Evet, hakikatte öyledir. 

HAYDAR B. (Van) — Birinci maddede o. 
YASÎN B. (Devamla) — Müsaade buyurun. 

' Nahiyenin mümessili bittabi' müdüriyettir. Aca-
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ba bu müdürlerin cezasını verecek olan şûra 
heyeti ile, heyeti idarenin yapacağı kat'ı maaş 
veya azil cezalarında nahiye işi başka, Hükü 
met işi başka mı oluyor? 

Her halde nahiye müdüriyeti; bir işte yap 
mış olduğu fenalığı dolayısiyle; HükiimGtin ve 
kili olmak sıfatiyle kaymakam tecziye etsin, na
hiyenin vekili olmak sıfatiyle de nahiye şûras. 
demek doğru olamaz. Vilâyet şûrası demek; 
vilâletin bütün idaresiyle alâkadar demektir. 
Müdürün uhdesine Hükümetin tevdi 'ettiği va
zaifi ifada bir noksanını görürse, v^âyet şu
rası onu azledebilir. Bu yolda da bir takririm 
vardır. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REÎSI ESAD B. 
(Lâzistan) — Evvelâ Nahiye Kanununun birin
ci maddesini ve sonra Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun on beş ve on altıncı maddelerini oku
yacağım : Bu maddeleri okuduktan sonra an
laşılacaktır ki, Encümenin teklifi muvafık ve 
kanunidir. Nahiye Kanununun kabul ettiğiniz 
birinci maddesi şöyledir: 

MADDE 1. — «Nahiye bir cüzütammı ida
ridir. Nahiye menfaat ve zararı kendine aid-
olan umuru işbu kanun ahkâmına tevfikan biz
zat idare ve temşiyet etmek salâhiyetini haiz 
ve idarei umumiyeye mütaallik kavanin ve ni-
zamatm tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükel
leftir.» 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun on beş ve on 
altıncı maddelerini de okuyorum: 

MADDE 15. — «Kaza, yalnız idari ve inzi
bati bir cüz'i olup mânevi şahsiyeti haiz değil
dir. îderesi Büyük Millet Meclisi Hükümeti ta
rafından mansup bîr valinin emri altında bir 
kaymakama mevdudur.» 

M A g p E 16. — «Nahiye, hususi hayatında 
muhtarıySti haiz bir anânevi şahsiyettir.» 

Şimdi efendim bir nahiye müdürünün vaza
ifi idariye ve inzıbatiyesinden dolayı t i r yol 
suzluğu görülür ve onun tekdir, tevbih, kat'ı 
maaş veya azli icabederse, bu hususta kayma
kamın bir hakkı yok mudur? (Yokdur, sada-
lan) Kanun bu hakkı vermiyor mu? (Hayır, 
sesleri) inzibat ve asayiş mesailinden dolayı na
hiye müdürü, kazaya karşı merbuttur ve onun 
bu hususta yolsuzluğu olacak olursa, ihmali 
olursa, mücazatı inzibatiye yapabilir demek? 
(Hayır, sadaları) Nahiye müdürünün ise husu

si hayatında mânevi şahsiyeti hazdir, diyor. 
Yoksa diğer hususlarda vazifei idariyesinden 
dolayı kat'ı maaş gibi bir cezayı vermemiştir:,. 
Eğer böyle yapacak olursanız; yani va/aifi in 
zıbatıyeyi de nahiye müdüründen alıp kayma
kama verecek olursanız, Teşjkilâtı Esasiye Ka
nununa ve hususiyle ondan mülhem olan Ne-
vahi Kanununun birinci maddesine külliyen mu
haliftir. (Hayır, sadaları) 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Bendeniz de, encü 
menin müdafaa ettiği noktai nazarı a*z etmek 
istiyorum. 

ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Tabiî c a . 
mm. 

ZEKÂÎ B. — Tabiî değil, bendeniz Dahili
ye Encümenind'e değilim. Bu, böyledir. Bu mad
de de (Müdür, muavin ve vekili hakkır.da mü 
cazatı inzibatiye, mafevk idare memuru tara
fından icra olunur.) diyor. Altındaki fıkra 
mücazatı inzıbatiyenin ne olduğunu gösteriyor» 
bunların azil ve tâyini cezaları kavanini mev 
zua ahkâmına tevfikan vilâyet şûrası münakid-
olmadığı zamanda heyeti idare tarafından ic 
ra olunur. Demek ki ; kaymakamların, mafevk 
idare memurlarının yapacağı mücazatı inziba
tiye bir kere tâyini ceza gibi mahiyeti, yani ce
za aşağıda vilâyet şurası veyahut heyeti idare 
sine tevdi edilmiş olmasına nazaran ihtardan 
tekitten velhasıl vermiş olduğu talimatı icra 
sadedinde oıahiye müdür ve muavinlerine mc 
selâ bir ihtar, iki ihtar yapmak ve nihayet ida 
reten tecziyesi lâzımgelecegini takarrür ettir
mek kadar inzibati, mülki mücazat tatbik et
mekten ibarettir. Eğer bunun fevkine çıkar d'; 
o nahiye müdürünün azli veya kat'ı maaş gibi 
maddeten bir cezayı mucip bir hal oldu 
ğuna kanaat getirirse bunun takd i rn i zaten 
kaymakam vilâyet şûrasına havale edecek. Fa
kat malûmu âlileridir ki; bu kanunun birinci 
maddesinde kabul ettiğiniz veçhile nahiye ken
di umur ve hususatına aidolan idarei hususi-
yesinde muhtar olmakla beraber îdarei Umumi
ye Kanununun tevdi ettiği vazaifi de ifa ile 
mükellef olduğundan bu noktai nazardan Hükü
metin de vasıtai icraiyesi olan nahiye müdü
rünün o esas üzerinden alacağı tebligat tabiî 
olarak mafevki olan kaymakamdan gelecektir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. — Gayritabiî. 
ZEKÂÎ B. — Çok tabiî beyefendi. Çünkü 

bu kavdı kaldıracak olursanız camia idaresi, 
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Devlet idaresinin mahiyeti kaybolur. Evet biz
ler bu kanun ile hakikaten merkezden idaresi 
mümkün ohmyan nahiyelerin usulü idaresi ve 
nahiyece hal ve faslı ieabeden umura ait, işte 
burada dediğimiz gibi kâr ve zararı nahiyeye 
ait umuru heyeti idareye verecek bir muhtariyeti 
idare tanımış olmakla beraber, fakat Devlet 
ve camia idaresini de hiçbir zaman nazarı dik
katten dur tutam ayacağımızdan ona müteallik 
olan ahkâmı da yine silsile! meratibe riaye-
ten merkezden harice doğru inşiabettirerek ida
re memurları ve Devletin teşkilâtı esasiyesi mu
cibince karar kılman bir şeyi takibettik yani 
biı* usul takibettik. Meselâ umumi asayiş hak
kında veyahut Devletin her hangi nizam ve 
kanuni muamelâtı hakkında merkezden Mecli
sin, vilâyetler, kaymakamlar vasıtasiyle tamim 
ve tebliği ve ahkâmının infazı yolunda telâkki 
ettiği evamiri o nahiye müdürü tabiî kayma
kamlardan telâkki edecektir. Evamiri icra. et
mediler, kaymakam tekit, ve ihtar edecektir. Bu, 
böyledir diye anlatacaktır. Bunu yapmadığı 
ve yine ısrar ettiiğ takdirde hakkında cezayı 
istilzam edecek talepte bulunulacaktır. Fakat, 
bu talep hakkı elbette kaymakamın olmalıdır. 
Esasen '.mevcut talimat ve nizamatı tebliğ ve 
takdir eden odur. Nahiye müdürünün esbabı 
imtinamı da takdir edecek yine odur. Bu hu
susların ihtarına rağmen icra edilmemesinden 
dolayı nahiye müdürü hakkında kat 'i maaş ve
ya azil, yahut tahvil suretiyle veyahut da ha
kikaten mahkemeye tevdiini ieabettirecek ka
dar bir cürmü intacecliyorsa mahkemeye, tevdi 
edilmek üzere işten el çektirilmsi kararını ke-
zâlik vilâyet şûrasından talebedecek yine kay
makamdır. Nahiye müdürleri ahali tarafından 
mütahaptır. 

Her halde o, bir mahkemeye sevk edilinceye 
kadar mevkii memuriyetinde kalabilmeli ve hiç
bir vakit idareten azledilmemelidir. Ve esasen 
bu cihet de mahfuzdur. O nahiye müdürü bü
cürüm işlemiş, mahkemeye celbediliyor. Fakat, 
mahkemede bir nahiye müdürü sıfatiyle bir maz
nun sandalyesinde oturması muvafık görüleme
diği cihetle işten el çektirilmiş ve azledilmiş... 
Yani işten el çektirilmesi kararını vilâyet şû
rası verecektir. Ondan sonra mahkemeye verile
cektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) Madde böyle değil... 
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NEBİL E l (Karahisarı Sahib) — Buyurdu

ğunuz şekli madde ifade etmiyor. 
ZEKÂİ B. (Devamla) — Böyledir efendim. 
ZİYA HURŞll) B. (Lâzistan) — Zatıâliniz 

maddeyi iyi okumamışsınız. 

ZEKÂİ B. (Devamla) — Müsaadenizle mad-
e oy i tekrar okuyayım. «Müdür, muavin ve vekil
leri hakkında mücazatı inzibatiye mafevk idare 
memuru tarafından icra olunur, Bunların azil 
ve tâyini cezaları kavanini mevzua ahkâmına 
tevfikan vilâyet .şûrası ve şûra münakid olmadığı 
zamanlarda idare heyeti karariyle icra olunur» 
(Tadilen «adaları) Evet, encümenin tadil ettiği 
şekil budur. Binaenaleyh kavanini mevzuada mü
dürün azli hakkında tâyin edeceği hudut var
dır. Ona karar vermek de şûranın salâhiyeti da
hilindedir. Eğer bu salâhiyeti refetmiş olsaydık 
hakikaten ittihaz ettiğimiz noktai nazara mu
halif hareket etmiş olurduk. Madamki: Kavanin 
ve nizam atın tebliği kaymakama aittir. Kava
nin ve nizamatı tebliğ eden daire ve merci ol
mak itibariyle kaymakam ile veya vali ile elbette 
nahiye müdürünün münasebeti olacaktır. Bu 
münasebeti bîlüzum addederseniz o takdirde na
hiye muhtar değil, müstakil olmuş olur ve bu 
hiçbir devletin teşkilâtında yoktur. Malûmuâli 
leri muhtariyet başka, istiklâliyet ise yine baş
kadır. Biz nahiyeye ait umurun tedvirinde su
hulet temin etmek maksadiyle birinci maddede 
kâr ve zararı kendisine aidolan Umuru reva ve 
caiz gördüğümüz muamele, merkezden katiyen 
alâka ve rabıtasını fekketmemesini mucibolmalı-
dır. Eğre böyle yapmazsak nahiyelerin muhtar 
değil, müstakil olmaları lâzımdır. Binaenaleyh 
merkeze, camiaya, hükümete ait memurun idare
cinde nahiye müdürleri yine idare- memurlarına 
merbut olacaklarından bunun takdiri hususun
da mücazatı inzibatiye mafevk olan, yani hü
kümeti merkeziyenin mümessili olmak cihetinden 
mafevk olan kaymakamlara verilmelidir. Nahiye 
müdürleri - tekrar tekrar arz ediyorum - iki sıfatı 
haizdirler. Biri maihalli heyeti intihalbiyesinin 
reisi olmak itibariyle mahalli kuvvei intihafoi-
yesinin mümessili olması, bu itibarla merkezin 
her türlü kuyudundan azadedir, müstakildir. 
Bir de Hükümeti merkeziyenin mümessili ol
ması itibariyle Hükümeti merkeziyenin ..me
murlarına merbut ve onun emirlerine tâbidir. 
Muhtariyetin mânası budur. Hükümeti .merke-
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ziyeden sureti katiyede tecridedersiniz tama
men müstakildir. Binaenaleyh bu şeklin aynen 
kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında iki takir var, müza'kerenin kifayetini 
kabul buyuralar lütfen ellerini kaldırsın. Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Oelileye 
Şifahen arz edeceğim esbab dolayısiylo 

maddenin lağvını teklif ederim. 
Lâzistan Mebusu 

Ziya Hurşid 

Riyaseti Oelileye 
Yüz on beşinci maddenin tayymı teklif ey

lerim. 
İstanbul 

Ahmed Mazlhar 

Riyaseti Oelileye 
Müdürler ve gerek muavinleri intihabı aha

li ile ve bir seneye mahsus olmak üzere mah-
subolmalarma göre tâyin edilen memurlar gi
bi azle tâbi tutulamazlar. Çünkü azle salâhi-
yettar gösterilen meclisi idareler 'bunları tâyin 
etmemişlerdir. Binaenaleyh maddenin tamamen 
tayymı teklif eylerim. 

26 Teşrinievvel'1338 
Bolu 

Şükrü 

Riyaseti Oelileye 
110 ncu maddenin müzakeresi tecil olundu. 

Binaenaleyh 115 ııci maddenin tecili müza
keresini teklif ederim. 

26 Teşrinievvel 1338 
Konya Mebusu 

Rifat 

Riyaseti Oelileye 
115 nci maddenin berveçi âti surette tadili

ni teklif eylerim: 
Madde 115. — Müdür, muavin ve vekil

ler halkkında mücazatı inzibatiye vilâyet şûrası 
veya idare heyeti tarafından icra olunur. Mü
dür kavanini mevzua ahkâmına tevfikan vilâ
yet şûrası veya idare heyeti karariyle kabili 
azildir. 

26 Teşrinievvel 1338 
Karahisarı Sahib 

Mehmed Şükrü 
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Riyasete 

Vekiller yerine muhtar denilmesini teklif 
ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Oelileye 
115 nci maddenin berveçi zir tadilini teklif 

ederim: 

Madde 115. — Nahiye müdürleriyle mua
vinlerinin ihtar, kat ' ı maaş ve azil cezalarını 
şûra heyeti tatbik eder. Şûra ımünakidolmazsa 
heyeti idare yapar. 

Grazianteh 
Vasin 

Riyaseti Oelileye 
Nahiye müdür, muavin ve vekillerinin mu

halifi kanun 'hareketleri vukuunda imalı akimi 
adliyece ibilmuhakeme haklarında tâyin edile
cek ceza, devamı memuriyetlerine mâni oldu
ğu halde münazil olurlar. 

115 nci ımaddenin iberveçi 'balâ tadilini tek
lif evlerim. 

Gazianteb 
Ali Öenani 

Riyaseti Oelileye 
115 nci maddenin berveçi âti tadilini teklif 

ederim: 

Madde 115. — Nahiye müdür ve muavin 
veya memurlarının azil ve tecziyeleri vilâyet 
sûralarmea ve münakidolmadığı zamanlarda, 
şûra encümenlerinin kararları veçhile icra olu
nur. Adlî takibat kavaidi umumiyeye tâbidir. 

26 Teşrinievvel 1338 
Kastamonu Mebusu 
Abdulkadir Kemali 

Riyaseti Oelileye 
115 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 26 Teşrinievvel 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Madde 115. — Müdür, muavin ve vekiller 
hakkında mücazatı inzibatiye, vilâyet şûra ve 
şûrasının münakidolmadığı zamanlarda vilâyet 
icra heyeti tarafından icra olunur. Müdür, ka
vanini mevzua ahkâmına tevfikan vilâyet şûra 
veya heyeti idare karan ile azlolunur. 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Encümen maddesinin ay
nen reye vaz'mı teklif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

REİS — 115 ııci maddenin müzakeresinin 
diğer tehir edilen maddeye taalluku olduğundan 
bunun da tehiri müzakeresi talebolunuyor. Tehi
ri reyi âlinize koyuyorum. Müzakerenin tehiri
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ek
seriyete iktiran etmedi. Maddenin tayyı hak
kında da üç takrir var. istanbul Mazhar, Bolu 
Şükrü ve Lâzistan Ziya Hurşid beylerin takrir
leri tay hakkındadır. Binaenaleyh 115 nci mad
denin tayyım kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Ekseriyet yoktur. Kabul edilmedi efen
dim. Tadilnameler var. Hemen hemen bir me
aldedir. Binaenaleyh maddenin kabulü katisini 
reye koymadan encümene göndereceğim efendim. 
(Encümene gönderilsin sesleri) 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
Ali Cenani Beyin takririni reye koyun.. 

REİS — Efendim, Karahisarı Sahib Mebusu 
Şükrü Beyin, bir takriri var. 

(Tekrar ckundu) 
REİS — Süleyman Sırrı Beyin takriri de 

aynı mealdedir. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, tobul edilmemiştir. 

(Abdülkadir Kemali Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. * 

(Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Efendim, bu takririn hulâsai meali; 
bilmuhakeme cürmü tebeyyün etmedikçe azle-
dilemiyecek.. 
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AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 

Encümenin teklifi de Ali Cenani Beyin tekli
fini tazammun ediyor. Kavanini mevzua ahkâ
mına tevfikan denildiği cihetle bu şekil daha 
muvafıktır ve onunla tevemdir. 

REİS — Efendim, Ali Cenani Beyin takri
rini kabul edenler lütfen el kaldırsın, ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi tesbit etmek üzere encü
mene veriyoruz. 

Efendim, Hariciye Vekâleti intihabında reye 
iştirak edenlerin adedi 174 tür. 20 müstenkife 
karşı 155 rey ile İsmet Paşa Hazretleri ihrazı 
muvaffakiyet etmişlerdir. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Allah ikinci 
âli zaferi nasibetsin 

2. —• İsmet Paşanın vazifeye başkyacağt ta
rihe kadar Doktor Rıza Nur Beyin müşarüniley
he vekâlet etmesi hakkında karar 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEYEFENDİ (Sivas) — Efendiler, arkadaşı
mız Yusuf Kemal Beyefendinin istifası üzerine 
yerlerine diğer bir zatın intihabına değin Rıza 
Nur Beyin Hariciye umurunu tedvir eylemesini 
Heyeti Aliyenize arz etmiştim. Muvafakat buyu-
mlmuştu. Şimdi İsmet Paşa Hazretlerinin Ha
riciye Vekâletine intihabı takarrür etti, tekrar 
Rıza Nur Beyin İsmet Paşa Hazretlerinin vazi
fesine bağlıyacağı tarihe kadar vekâleten ifayı 
vazife etmelerini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Rauf Beyefendinin tek
lifi veçhile Rıza Nur Beyin Hariciye umurunu 
vekâleten, tedvir etmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın ekseriyeti azîme ile kabul edil
miştir. 

Efendim, Cumartesi günü içtima etmek üze
re Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; s a a t : 5,00 

•'» m>m<im' I" 
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Muaveneti İçtimaiye bütçesine verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ali Vâsıf B. (Gene), Cemal Pş. (İsparta), 
Necmeddin B. (Siird), Arif B. (Bitlis), Tev
fik B. (Van), Celâl Nuri B. (Gelibolu), ismail 
B. (Erzurum), Yasin B. (Gaziante'b), Sıdkı 
B. (Malatya), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Kad
ri B. (Siird), Mahmud Said B. (Muş), Nedb 
B. (Ertuğrul), Seyfi Ef. (Kütahya), Rüşdü 
B. (Ergani), Sadullah B. (Bitlis), ibrahim B. 
(Mardin), Salbit B. (Kayseri), Ali Faud Pş. 
(Ankara), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Bahri B. (Yozgad), Abdullah Ef. (Bolu), Hay
dar B. (Van), Vehbi B. (Bitlis), Dr. Refik B. 
(Bayezid), Hacı Tahir B. (İsparta), Halil 
Hulki Ef. (Siird), Ata B. (Niğde), Hasan Ef. 
(Denizli), Midhat B. (Mardin), Şevket B. 
(•Sinıofo), Vehlbi B. (Karesi), Hafız İbrahim Ef. 
(İsparta), Neşet B. (Kângır!), Fikri Faik B. 
(Gene), Derviş B. (Bitlis), Mehmed Akif B. 
(Burdur), Ziya B. (Kângırı), ismail Subhi B. 
(Burdur), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Hafız Meh
med B. (Trabzon), Mustafa Durak B. (Erzu
rum), Mustafa B. (Kozan), Nuri B. (Bolu), 
Emin Ef. (Aydın), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Rifat B. (To-
kad), Hüseyin B. (Erzincan). Abdullah Ef. 
(Adana). Ali Rıza Ef. (içel). Osman B. (Lâ
zistan), Oelâl B. (Gene), Şerif B. (Sinob), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Ragıb B. (Gazian
teb), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahilb), 
Hacı Atıf B. (istanbul), Müfid Ef. (Kırşehir), 
Hacı Garib Ağa (Malatya), izzet B. (Tojsad), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Dr. Rıza Nur B. 
(Sinoh), Rasînı B. (Cebelibereket), Reşid Ağa 
(Malatya), Hüseyin Avni B. (Kozan), Fevzi 
Ef. (Batımı), Şükrü B. (Canik), Âsim B. (Er
zurum), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Esad 
B. (Lâzistan), Süreyya B. (Saruhan), Yahya 
Gali<b B. (Kırşehir), Abdülhaik Tevfik B. (Der
sim), Abdülhalim Çeldbi Ef. (Konya), Yusuf 
Ziya B. (Bitlis), Cevad B. (Bolu), Nüzhet B. 
(Ergani), Abdül'kadir Kemali B. (Kastamonu), 
Behçet B. (Kângırı), Ahm^cl Edib B. (Batum), 
Şemseddin Ef. (Ankara), Rıza B. (Yozgad), 
Necib B. (Mardin), Rasim B. (Elâziz), Ham-
di Ef. (Diyaribekir), Pozan B. (Urfa), Albidin 
B. (Lâzisıtam), Süleyman Sıtdi B. (Bayezid). 

İsmail Safa B. (Mersin), HaÜdkı B. (Van), Fa
ik B. (Cebelibereket), Ragıb B. (Kütahya), 
Akif B. (Diyarbekir), Refik B. (Konya), Os
man Kadri B. (Muş), Rıza B. (Muş), Zekâi 
B. (Adana), Diyafo Ağa (Dersim), Hacı Ah-
med Hamdi Ef. (Muş), Rüşdü B. (Maraş), 
Hüsnü B. (Bitlis), Edilb Ef. (Batum), Halkkı 
Hami B. (Sindb), Vâsıf B. (Sivas), Hasan B. 
(Tralbzon), Fikret B. (Kozan), Hasîb B. 
(Mar-a§), Safari B. (Kastamonu), Dursun 
B. (Çorum), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Said B. (Kângırı), Emin B. (Canik), Mustafa 
B. (Karahisarı Şarki), Neşet B. (istanbul), 
Şükrü B. (Bolu), Kâzım Hüsnü B. (Konya), 
Hamid B. (Biga), Hüseyin Hüsnü B. (İsparta), 
Mehmed B. (Adana), Hacı Şükrü B. (Diyar
bekir), Kadri B. (Diyarbekir), Zamir B. (Ada
na), Naci B. (Elâziz), Hacı Mehmed Ef. (Ba
yezid), Rüstem B. (Oltu), Hacı Nuri B. (Siird). 
Sırrı B. (Ergani), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), 
Hüseyin Hüsnü Ef. istanbul), Sıddık B. (Ço
rum), Süleyman B. (Canik), Kasım B. (Muş), 
Şükrü B. (istanbul), Mustafa Ef, (Ankara), 
Hacı Bedir Ağa (Malatya), Abdülgani B. (Muş), 
Sadık B. (Kırşehir), Ömer Lûtfi B. (Karahi
sarı Sahib), Hüseyin B. (Elâziz), Esad B. 
(Mardin), Abdülgani B. (Siverek), Rifat Ef. 
(Konya), Rasih Ef. (Antalya), Salâhaddin B. 
(Mersin), Sami B. (içel), Haydar Lûtfi B 
(içel), Süleyman Necati B. (Erzurum), Atıf B. 
(Kayseri), Ali Fuad Pş. (Ankara), Hafız 
Şahin Ef. (Gazianteb), Naim Ef. (içel), Sa-
deddin B. (Menteşe), Atıf B. (Bayezid), Besim 
B. (Kastamonu), Ali Cenani B. (Gazianteb), 
Ruşen B. - (Gümüşhane), Sırrı B. (Siverek), 
Cevdet B. (Kırşehir), Tahsin B. (Aydın), Ta
hir Ef. (Kângırı), Emin B. (Ergaııni), Atıf Ef. 
(Ankara), Mustafa B. (Tokad), Halil ibrahim 
B. (Antalya), Derviş B. (Mardin), Mustafa B. 
(Gümüşane), Şakir B. (Ankara), Celâleddin 
B. (Trabzon), Arif B. (Konya), Hüseyin Avni 
B. (Erzurum), Resul B. (Bitlis), Ahmed B. 
(Yozgad), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Veli 
B. (Burdur), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Emin 
B. (Erzincan), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Tevfik Ef. (Kângırı), 

209 



İ : 127 26.10.1338 C : 2 
(Reddedenler) 

Muşu Kâzım Ki*. (Konya), Operatör Kinin B. 
(Bursa) 

(Müstenkifler) 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Ziyaeddin B. (Si

vas), Feyyaz Âli B. (Vozgad), Âlim Kİ (Kay
seri), Vehbi E l (Koııka) 

îctimaı âti ruznamesi 

1 . — Zaptı sabık hulâsası 
% — Evrakı varide 
Mâlûlini güzafın terfihi hakkındaki Kanu

nun tefsiri'lüzumuna dair Heyeti Vekile Riyase-
t.i. tezkeresi 

Şimendifer tarifesinin tenzili hakkındaki 
maddei kanuniyenin tefsirine dair Heyeti Veki
le Riyaseti tezkeresi 

Müeeceliyeti Askeriye Vergisi Kanununun 
tefsiri lüzumuna dair Heyeti Vekile Kiyaseti 
tezkeresi -' 

Asker olan mebusların vaziyeti hukukiyele-
rine -dair Heyeti. Vekile Riyaseti tezkeresi 
, Mütekait zabıtandan tarda, mahkûm o]aula

rın, maaş* alrp; almıyacaklarina. dair Heyeti Veki
le .Riyaseti. tezkeresi . . 

İstiklâl Madalyasiyle taltifleri inha edilen zâ-
bitana dair ü.ç. kıta Heyeti Vekile Riyaseti tez
keresi. .,.-•-• 

. İzmit muhare.batında hüsnü hizmeti görülen 
Geyveli Hafız Fuad ve Rıza beylerin .İstiklâl 
Madalyasiyle taltiflerine dair Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi 

. Gümrük Kanununun bâzı maddelerine zeyJ-
olmak üzere Heyeti .Vekileden mevrut îâyihai 
kanuniye' 
.^•'••Tahsisatı fevk alâdei şehriye hakkında Hey eti 
Vekileden mevrut Îâyihai kanuniye 
• > ••Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be

yin, Zabıta i Adliye hakkındaki teklifi knnuni-
s i , • ..-,.-.• •;; , • - • 

•-•'Ziraat. Mektebi binasının tahliye ettirilme
sine daiıv Karahisar Mebusu Mustafa Hulusi 
.Efendi ile-rüfekasınm temenni.takriri 
v: : Konyay Mebusu Kâzını Hüsnü Beyin, Kadın
hanı kabası dahilindeki iki karyenin mahalleri-
nin nakillerine dair temenni takriri 

Encümenler intihabatına dair takrirler 
' •• mm 

Erzurum Vilâyeti Meclisi Umumisinden mev
rut telgraf 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, muhassasatma 
dair Divanı Riyaset karariyle işbu kararın reye 
vaz'na dair takrir 

Mazbatalar 
Evkaf Nizamnaınesindeki tamirat ve inşaata 

mahsus meblâğın on bin kuruşa iblâği hakkında
ki Îâyihai kanuniyeye dair Muvazenci Maliye En
cümeni mazbatası 

Zatülhareke vesaiti nakliyenin Gümrük Res
minden istisnası hakkındaki Îâyihai kanuniyeye 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Misakı Millî hududu haricinde kalan memuri
nin tekaüt muameleleri hakkındaki Îâyihai ka
nuniyenin Encümeni Mahsusa havalesine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Zonguldak Havzai Fahmiyesinden ihraeedile 
eek kömürlerden İhracat Resmi alınmamasına 
dair Îâyihai kanuniye hakkında Muvazenei Ma
liye' Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Şimendifer tarifesinin tadiline dair Muvaze

nei Maliye Encümeni mazbatası 
Konya Bidayet Hâkimi İhsan Beyle rüfeka-

sınm aflarma dair Adliye Encümeni mazbatası 
Elâziz'in Helezor karyesinden 'Vusul' Ağa' 

ıun hukuku meden iyesin in iadesine dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

CündioğİLi Mustafa hakkındaki hükmün tas
dikine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Şüheda ailelerine takdirname itasına dair To
kat Mebusu Rifat Beyin teklifi kanunisi 

Belediye Kanununun tadiline dair Îâyihai ka
nuniye 

Aşar Nizamnamesinin tadiline dair teklifi 
vkanuni. 


