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B Î R Î N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,15 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

(Yoklama yapıldı) 
REÎS — Ekseriyet hâsıl 

acıyorum. 
olmuştur. Celsevi 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, yoklama münasebetiyle zayi olan zaman ne 
oldu1? Yoklama esnasında tam (bir saat vakit za
yi olmuştur. Bu zayi olan vakit ne ile telâfi edi
lecektir efendim? 

REÎS — Gekniyenler hakkında hizanı namei 
Dahilî tatbik olunur. 

Efendim. Zaptı sabık okunuyor. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Buhara Sovyet 
Cumhuriyetinden mevrut tebrikname ile tebrik 
telgraflarına cevap yazılması tensibedildi. Muha-
kemat Heyetine şubelerden namzet gösterilmesi 
tebliğ edildi. Muhakemat Encümeni âzalarının 
istifanameleri kıraat olundu. îstilâzedelere to
humluk itası hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müstacelen müzakeresine dair Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi okunarak mezkûr lâyihanın ter-
cihan müzakeresi karargir oldu. îstanbul'a ithal 
olunacak hububat Gümrük Resmine ve Müsakka
fat, Temettü ve Temaşa vergilerinin devamı tah
siline mütaallik levayihi kanuniye. Kavanin ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine, iskân etmiyen 
muhacirinden m ita fiyatın ilgasına dair lâyihai 
kanuniye Muaveneti içtimaiye Encümenine, Ka
nunu Cezayı Askerîde münderiç (Düşman karşı
sında) tâbiri medlulünün tesbitine dair lâyihai 
kanuniye Müdafaai Milliye ve Adliye encümenle
rine, mahalli âhara nakledilen eşhasın emvali 
metruke!erine dair lâyihai kanuniye Kavanin ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine havale edildi. 

' Kütüphane Encümeni için âza intihabı meselesi 
ruznameye alındı. Türk - Rus Ticaret ve Konso
losluk muahedeleri akdiyle mükellef olan Komis
yona Nafıa Vekili Feyzi Beyin memur edildiğine 
dair tezkere okundu. Lâyiha Encümeninden mev
rut tekâlifi kanuniye aidoldukları encümenlere 
havale edildi. Mezunen memleketine azimet eden 
ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin yerine 
Çarşamba günü intihap icrası kabul edildi. Muh-
tacine tohumluk ve saire itasına dair Kanun mü
zakere edilerek maddeleri aynen kabul ve heyeti 
umuıniyesi tâyini esamiyle reye vaz'olunarak te
neffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat Tohumluk hakkındaki Kanunun 2 
redde karşı 170 reyle kabul edildiği tebliğ olun
du. izmit Mebusu Sırrı Beyin Moskova Sefareti 
hakkındaki sual takririne Heyeti Vekile Reisi 
Rauf Bey tarafından cevap ita ve memaliki müs-
tahlâsa Ziraat bankaları bütçesi ruznameye alı
narak Çarşamba günü içtima olunmak üzere Cel
se ve nihavet verildi. 

Birinci Reisvekili 
Hüseyin Avni 

Kâtip 
Mahmud Said 

Kâtip 
Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz ıstiyen var 
mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sabıkı aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı Sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

3. — LÂYİHALAR 

/. — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Muaveneti Mütekabile Mukavelenamesinin tasdi
kine dair kanun lâyihası 

- 505 -
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HJSİ^j.^- Evrakı varide okunuyor. Tiflis'te 

Azarbeycan, Ermenistan, Güreüstan ve Rus Sov
yet mıırahhaslariyle aktedilen Muaveneti Müte
kabile Mukavelenamesine dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Adliye ve Hariciye 
encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Tiflis'te Acarbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Ruz Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Konsolosluk Mukavelenamesinin taşdifo'm dair 
k-ynun lâyihası 

REÎS — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, 
Gürcistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akde
dilen Konsolosluk Mukavelenamesine dair Heye
ti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Hari
ciye Encümenine gönderiyoruz. 

3. —• Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Demiryollar Mukavelenamesinin tasdikine dair 
kanun lâyihası 

REİS — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, 
Gürcistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akde
dilen Demiryollar Mukavelenamesine dair Heye
ti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Nafıa 
ve Hariciye encümenlerine gönderiyoruz. 

4. — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Posta ve Telgraf Mukavelenamesinin tasdikine 
dair kanım lâyihası 

REÎS — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, 
Güreüstan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akde
dilen Posta ve Telgraf Mukavelenamesine dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. 
Posta ve Telgraf ve Hariciye encümenlerine gön̂  
dçriyorıız. 

5. — Beyrut'da murahhaslarımızla Suriye 
Devleti murahhasları arasında akdedilen Giim-
riik ttilâfnamesinin tasdikine dair kanun lâyihası 

REÎSi,-rrr. Beyrutta murahhaslarımızla Suriye 
murahhasları arasında akdedilen Gümrük İtilâf-
namesine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var. Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine. 

5. — TEZKERELER 

1. — Hiyaneti vataniyeden dolayı onar sene 

— 506 
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hapse mahkûm Maksudiye'li Hacı İbrahim ile Kü
çük İbrahim ve gıyaben idama mahkûm edilmiş 
olan Hamal Hakkı ile Küçük Hüseyin hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

2. — Hiyaneti vataniyeden dolayı idama mah
kûm Eskişehir'li Ahmedoğlu Yusuf hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Eskişehir'li Ur kuş kadın hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden maznun Ah
medoğlu Yusuf, Yaveroğlu Hacı İbrahim, Kü
tahyalı Hakkı Çavuşun zevcesi Urkuş hakların
da Adliye Vekâletinden mevrut üç kıta evrakı 
hükmiye var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

i. —Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
Aşarın tarzı cibayeti hakkında kanun teklifi 
(2/595) 

REİS — Âşann sureti cibayetine dair Gazi
anteb Mebusu Ali Cenani Beyin teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin,, îstirdad-
olunan mahallere memaliki ecnebiyeden gelecek 
kerestelerin Gümrük Resminden istisnası hakkın
da kanun teklifi (2/593) . 

REİS — Yunanlılar tarafından işgal edilip is-
tirdadolunan mahallere memaliki ecnebiyeden ge
lecek keresteden İthalât Resmi alınmamasına da
ir Aydın Mebusu Esad Efendinin teklifi kanuni
si var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Yozgad Mebusu Rıza Beyin, Mahrem 
ve muini olmıyanların hizmeti §ahsiyei askeri
yeden istisnası hakkında kanun teklifi (2/592) 

REİS — Mahrem ve muini olmıyan eşha
sın hizmeti askeriyeden istisnasına dair Yoz
gad Mebusu Rıza Beyin teOdîfı kanunisi var. 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

i. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Aydın 
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Mutasarrıfı ile aralarındaki ihtilâfı efkârdan 
dolayı Kayseri'ye ikamete memuren sevk edilen 
Aydınlı Hasan Kâmil Efendinin memleketine 
avdetine müsaade olunmasına, dair takriri 

REİS — Aydın Mutasarrıfı ile arasındaki 
ihtilâfı efkârdan dolayı Kayseri'ye ikamete me
muren sevk edilen Aydınlı Hasan Kâmil Efen
di haikkmda Aydın Mebusu Esad Efendinin 
temenni takriri var. Dahiliye Vekâletine gön
deriyoruz. 

i. — Hâkimiyeti Milliye bayramı münasebe
tiyle Rusya Hariciye Komiseri Çiçerin'den mev
rut tebriknamenin takdim olunduğuna dair İc
ra Vekilleri Heyeti Riyeseti tezkeresi 

REİS — Rus Şûralar Hükümeti Hariciye 
Komiseri Mösyö Ciçerin'in tabriknam esine dair 
Hariciye Vekâleti tezkeresi var. 

^ T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rus Şûralar Hükümeti Hariciye Komiseri 

Mösyö Ciçerin'in Saltanatı Milliyenin teessüs ve 
takarrürü hakkında müttehaz kararın tebrikini 
mutaızamimın Rus Sefaretinin Hariciye Vekâle
tine mevdu ve Vekâleti müşarünileyhanın 
7 /8 . X I . 1338 tarih ve 986/6457 numaralı tez
keresiyle makamı senaveriye mürsel telgrafna-
mesi sureta musaddakası rapten takdim kılın
mıştır, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îera Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

îdi Millî olduğu ilân kılman hâdisei mesıı-
de ve müstebid hükümdarlık kuvvetinin ilga-
siyle hâkimiyetin tamamen Büyük Millet Mec
lisine tevdi edildiği Türkiye için tarihî yevm 
mülâbesesiyle kardeş Türk milletine Rus Hü
kümeti namına en har teınenniyatı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle dost Tünk Hükümetine 
selâmlarımı isal ederim, Menafii milliye aley
hinde hareket eden ve Türkiye'nin G-arp dev
letleri boyunduruğu altına girebilmesi imkânı
nı ve memleket dâhilinde hiyaneti ihdas eyli-
yen Sultanlığın istibdadına hitam veren Türk 
milletinin kâffei amalini ve Boğazlarla Türk mil
letinin Payitahtını haricî düşmanların her sui-
kasdına ve irticaa karşı müdafaa eyliyerek ge
rek karada, gerek denizde hukuku hâkimiyeti
ni bütün vüsat ve mükemmeliyetle iade hak-

. 1338 0 : 1 
kını mevkii fiile isal eyliyeceğini ümidetmek 
isteriz. 

Oice-rin 
(Alkışlar) 

REİS — Divanı Riyaset münasip cevap ve
recektir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim, Komiser 
Mösyö Oiçerin'in tebri'knamesinde Hâkimiyeti 
Milliyeden bahsedildiği halde Hükümetin yaz
dığı tezkerede Saltanatı Milliyeden bahsedili
yor. Halbuki millet Saltanatı kaibul etmiyor. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
bir de Makamı Riyasete karşı M a t e m Sena-
veri tâbiri kullanlyor. Makamı âcizi deseydi da
ha iyi olurdu. (Babıâliye »adaları) (Gazetelere 
de ihtar edilsin sesleri:) 

REİS — Efendim, Hükümete tebligat yapı 
lir. Tabiîdir ki, gazeteler de o suretle tashih 
edilir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reis Bey; 
efendilerin ifadesine bakılırsa, yeni bir teşrifat 
vaz'etmek lâzımgelir. Teşrifatla mi vakit geçi
receğiz? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hafekâri) — Babı
âliye. 

REİS — Heyeti Vekile Heyeti Celileye kar
şı vaziyetini bilir. Rica ederim efendim. Müsa
ade ediniz. Gürültü oluyor. Sükût edelim. 

5. —- Türkiye - Afganistan Dostluk Muahe
desinin imza merasimine dair Türkiye Paris 
Mümessilliğinden mevrut telgraf hakkında Ha^ 
riciye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Türkiye - Afganistan Dostluk Mu-
ahedenamesinin imzası merasimine dair Paris 
Mümessilliğinden mevrut telgraf hakkında Ha
riciye Vekâleti tezkeresi var. Heyeti Celileye 
arz ediyoruım. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Paris Mümessilliğinden varidolan 30.10.1338 

tarihli telgrafnamede Türkiye - Afgan Dostluk 
Muahedenamesinin Teşrinievvelin 22 sinde îdi-
gâh Camiinde vezirler, rical ve ahali huzurunda 
kıraat olunarak Emîr Hazretleri tarafından imza 
ve tasdik olunduğu Kabil'den aldığı telgrafa 
atfen Afgan Hükümetinin Paris Sefareti tara-
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fından bildirildiği işar olunmaktadır. Arzı keyfi- | 
yet olunur efendim. I 

Hariciye Vekâleti Vekili I 
Hüseyin Rauf 

(Alkışlar) 

7..— MUHTELİF EVEAK 

1. — Hâkimiyeti Milliye bayramı münavebe- I 
tiyle gelen tebrik telgrafları I 

REİS — Muhtelif mahallerden mevrut tebrik i 
telgrafları var, listesi okunacak. I 

Nişantaşı'nda mütekait askerî Kaymakamı I 
Zühdü Beyden, Bartın Belediye Riyasetinden, I 
Gazianteb Mutasarrıflığından, Silivri Belediye I 
Riyasetinden Ticaret Mektebi Âlisi Mezunin Ce- I 
miyetinden, Dersaadet Akaratı Vakfiye," Me- I 
banii Hayriye miimeyyizleriyle Akaratı Vak- I 
fiye memurluklarından, Dersaadet Büyük Tür- I 
kiye Halk Mektepleri ittihadı heyeti umumiyesı I 
namına Rehberi Saadet Mektebi Müdürü Celâl I 
Beyle rüfekasmdan, Dersaadet Mektebi Sanayi I 
Heyeti idare ve Talimiyesinden, Orman Mektebi 
Âlisi talebesinden, Dersaadet Ziraat Cemiyeti na- I 
mına Takıyeddin Beyden, Ticaret Mektebi Âlisi I 
Talebe Cemiyetinden, Darülfünun Hukuk Med- I 
resesi Talebe Cemiyetinden, Dersaadet'de İrak I 
Türkleri namına Abdürrahiıit Beyden, Dersaadet I 
Türk Kadınları Biçki Yurdu Mezuneleri Cemi
yeti namına ismail Hakkı Beyden, Lüleburgaz | 
ahalisi namına Müftü ve Belediye Riyasetinden, 
Lüleburgaz Cemaatı Müseviyesi Reisi Boho* I 
Efendiden, Beşiri Müftü, Müdafaai Hukuk ve 
Belediye riyasetlerinden, Mardin ulema, eşraf, 
Müftü, Belediye Riyaseti, Meclisi idare, Meclisi 
Umumi ve Belediye azalarından, Karahisar Bele
diye Riyasetinden, Kadıköy Ahzi Asker Şube 
Reisi Binbaşı Şakir Beyden, Orman Mektebi 
Âlisi Heyeti idare ve Talimiyesi namına Salih 
Beyden, Mülga Şûrayı Devlet Başkâtibi Nihad 
Beyden, Elmalı Müftü, Belediye ve Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Üsküdar mektepleri namı
na Sultani Müdürü Kâzım Beyden, Dersaadet 
Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyetinden, Da
rülfünun Emini Dr. Besim Ömer Paşadan, Be
şiktaş'ta Sosyal Demokrat Fıkrası Müessisi ve 
Reisi Dr. Rıza Beyden, Saray halkı namına Müf
tü, Belediye Reisi taraflarından, Beşiktaş Dağıs
tanlılar namına Uce Han ahfadından Kepek Han 
zade Ahmed Han ve rüfekasmdan, Halkalı Zi- j 
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raat Mektebi talebelerinden, Makri Köy Bez 
Fabrikası Müdürü Hulusi ve Ustabaşı Nuri bey
lerden, Dersaadet'de Hayratı Şerife Hademe Ce
miyeti Kâtibi Umumi, Muhasebeci ve azaların 
dan, Mülga Ayan Reisi esbakı Menemenlizade 
Rifat Beyden, . Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
mâlûlin; hastakân, efrad ve müstahdemin namı
na inzibat Zabiti Yüzbaşj ibrahim Beyden, Der
saadet işçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi namına 
Dr. Şefik Hüsnü Beyden, Vize kazası halkı na
mına Belediye Reisi ve rüfekasmdan, Aydın Be
lediye Riyasetinden, Dersaadet Rehber Ittihad 
idadisi Heyeti idare ve Talimiyesi namı
na Müdür Raif Beyden, Galatasaray Sul
tani Müdürü Salih, Arif Beyden bilûmum 
İstanbul Mekâtibi Sultanisi Heyeti idare, ve 
Talimiyesi namına Ali Nazıma Bey ve rüfeka
smdan, Karacaköy Trakya Heyeti Reisi Ahmed 
Haşim Bey ve âzalariyle eşraf ve Heyeti îrşadi-
yeden, Çerkezköy ahalisi namına eşraftan Hü
seyin Hüsnü Efendi ve rüfekasmdan, Dersaa
det'te Eczacı ve Dişçi mektebleri Müdüriyetin
den, MakrikÖy Bez Fabrikası Birinci sınıf kete-
bei askeriyeden, Veysi Efendi ile zevcesi Fatma 
SaJbiha hamımdan, Galata Umum Mavna ve 
Salapuryacı esnafı Cemiyeti Reisi Ahmed Refik 
ve Muhasebeci Mahmud efeidilerden. 

RElS — Efendim Divanı Riyaset icabedeıı 
cevabı verir. 

4. — Maraş Mebusu Hasib Beyin, Müftülerin 
sureti intihabı hakkımda kamın teklifi (2/594) 

REİS — Müftülerin sureti intihabına d.IL 
Maraş Mebusu Hasib Bey'in teklifi kanunisi vat 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

8. — MAZBATALAR 
İ. — Hıyaneti vataniye müerimininden bir 

kısmınım affı hakkındaki kânunun tefsirine dair 
tera Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası 

REİS — Hayaneti vataniye müerimininden 
bir kısmının affı hakkındaki kanunun tefsirine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var. Ruzname-
ye alıyoruz. 

:i. — Yüzbaşı Halim Efendi hakkındaki ev
rakın Adliye Vekâletine tevdiine dair Adliye 
Encümeni mazbatası 
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RElS — Yüzbaşı Halim Efendi hakkındaki î 

evrakın Adliye Vekâletine tevdi olunmasına dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Adliye Vekâle
tine gönderiyoruz. 

Ruznamemizde tercihan geçenlerde mülâzimi-
evvel Hasan Efendinin maaşı hakkındaki tef
sirin müzakere edilmesi takarrür etmişti, sonra 
İkinci Reisvekilinin intihabı takarrür etti. Kü
tüphane Encümeni intihabı takarrür etti. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — İntihaba başla-
nacaksa söz isterim. 

REİS — Sonra efendim eğer Vekil beylerden 
suallere cevap vermek istiyenler varsa yarım 
saate kadar vaktimiz vardır. Cevaplarını versin
ler. 

Efendim arkadaşlarımız ruzname hakkında iki 
takrir veriyorlar. Onları 'evvel beevvel reyi âli
nize vaz'edeceğim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Reis Bey bugünkü 
î'iıznamede Ziraat Bankasına dair kanun vardı. 

REİS —- Evet efnedim Ziraat Bankası büt
çesi de mevcuttur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Takdimen müzake
resi kabul edilmiştir. 

REİS — Hepsi takdimen kabul edilmiştir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müzakeresi çok sürmi-

yecek olan Mülâzim Hasan Efendinin maaşı 
hakkındaki tefsirin takdimen müzakeresini rica ! 
ediyorum. ' J 

ı 
2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Rum- j 

kale Aşar Kol Memuru esbakı Ali Efendi hak-
kıyıda tecili takibatta bulunulmasına dair tekli
finin (2/546) hemen müzakere edilmesine dair \ 
takriri \ 

i 
REİS — Efendim ruznameye dair iki takrir ' 

vardır. Okunacak : j 

Riyaseti Celileye i 
1335 senesinde Aşar Kol Memurluğunda va- j 

zifesmi suiistimal maddesinden dolayı Gazianteb j 
istinaf Mahkemesince gıyaben beş sene kalebent- • 
lige mahkûm edilen ve halen firarda bulunmak- j 
la verilen cezadan daha ağır felâket ve sefalete j 
mahkûm kalan ve esas meselede ise ne Hazine- ! 
nin ne de şahsı vahidin mutazarrır olduğuna; ] 
dair bir kayıt olmayıp gıyabi tahkikat ve mu- | 
hakematla alelûsul gıyaben mahkûm edilen Rum- | 
kaleli Ali Efendi hakkındaki lâyihai kanuniye 
ruznamenin 206 numarasında mukayyettir. Ve 
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Adliye Encümeni bu lâyihayı gayrivârit görmüş
tür. Nevema affa taallûk eder bu meselenin he
men müzakeresiyle intacı Meclisi Âlinin kararı 
icabından bulunmakla beraber Heyeti Umumi-
yeden rica ederim. 

15 Teşrinisani 1338 

Gazianteb 
Yasin 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey bu taraf 
hiç anlamıyor. Ya sükût edelim veyahut kâtip 
efendiler münavebe ile okusunlar da işitelim. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Kâtip efendiler 
biraz seslerini çıkarsınlar. 

RElS — Efendim takrir, ruznamenin 206 
ncı numarasında mukayyet Ali Efendi namında 
birine ait evrak varmış, takrirde yazıldığına. 
göre Adliye Encümeni bu hususta bir kararı kati 
vermemiş. Belki aftan istifade edecektir deniyor. 

Bunun bugün tercihan ve müstacelen, mü
zakeresini kabul.... 

YASIN B. (Gazianteb) — Reis Bey müsaade 
buyurursanız iki kelime söyliyeyim. Adliye En
cümeni bunu gıyabi okluğu için reddetmiştir. 
Zannederim bu, Hükümet vasıtasiyle takip ve 
tahkik ediliyor. Yani Hükümet bir teklifi ka
nuni yapıyor, Meclise gelir ve şayanı af ise 
onun üzerine Meclisi Âli tecil eder veya effe-
der veyahut reddeder diyor. Onun için bu ev
rakı Adliye Vekâletine gönderiniz. Vekâlet tet
kik etsin. 

RElS — Yasin Bey arkadaşımızın teklifini, 
yani ruznameye müstacelen alınmasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

3. — îçel Mebusu Ali Efendinin, Baltalık 
Kanununun birinci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin (2/360) müstaceliyet havariyle 
ruznameye alınmasına dair takriri 

RElS -— Bir daha takrir vardır. Okunacak 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Bundan on bir ay mukaddem Baltalık Kanu

nunun birinci maddesinin tadili hakkında bir 
maddei kanuniye teklif eylemiştim. Lâyiha ve 
İktisat encümenlerinden çıkarak Heyeti Umumi-
yeye arz edildiği halde elyevm intacedilmemiştir. 
Bu cihetten dolayı ahali meyanında pek cök ar
bede zuhur evlemekte ve haıl'k mağdur olmakta-
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dır. M'âddei marazanın müstaceliyet kararı vle 
ruznamei müzakereye alınmasını arz ve teklif ey
lerini efendim. 

15 Teşrinisani 1338 
İçel- Mebusu 

Ali 

REİS —- İçel Mebusu Ali Efendi Hazretleri
nin takririm ve müstaceliyetle müzakeresini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
mesi. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Mütekait Itöülâzim Hasan Efendiye maaş 

itası icabedip etmiyeceğinin tef siren halline dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatam 

REİS — Şimdi efendim evvel beevvel Mülâ-
zimievvel Hasan Efendinin meselesi müzakere 
edilebilmek için bir meselenin daha halledilmesi 
lâzımdır. Bendeniz, bu meşelerim müzakeresinde 
encümende bulunuyordum. Bu evrakta benim- de 
imzam vardır. Bunun için Makamı Riyasette bu
lunup bulunul amıyacağmda , tereddüdediyorüm. 
(Niye sesletti) Efendim gerek bu evrakta ve gerek 
encümenlerden gelecek birçok evrakta benian im
zam vardır. Bu husus Heyeti Oelileee halledilme
dikçe müzakeresine geçemem. 

SALÂHADDİN B. (Mersin.) — Söz isterim... 
REİS — Buyurun.. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) —. Efendim .He

yeti Celi'ltnizin nazarı dikkatten dûr tutmıyaeağı 
bir nokta vardır ki; şimdiye kadar yalnız bu me
selede değil, buna sebili olarak gelmiş ve şimdiden 
sonra gelecek olan mesai! hakkında dahi kemali 
itina, ile bunu muhafaza etmek bizim için vacip
tir. Müzakerenin sıhhat ve selâmeti noktai naza
rından Makamı Riyasette bulunan zevatın bita
raf olması lâzımdır ve bitaraf olması için de ka
rar verilen meselede kendisinin imzası olmamalı
dır. Müzâkerede bir nokta üzerinde karar vermiş 
olan bir zat, her ne olursa olsun o nokta üzerinde 
mevcut temayülâtı takip zaruretindedir. İnsan
lıktır bu... Bunun emsali pek çoktur ve hattâ bir 
Teşrinisani müzakeratında da bu olmuştur. Mü
zakerenin sılıhat ve selâmetle cereyan etmediğini 
Heyeti Aliye bfrlâhara görmüş, anlamıştır. (Doğ
ru sesleri) Onun için her ne suretle olursa olsun 
l)u aslı muhafaza etmek Meclisi Âli için vaciptir. 
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Lehülhamd Riyaset Makamımızda yalnız bir zat 
bulunmuyor. Birkaç arkadaşımız vardır ve onlar
dan maksat bu gibi mesaili t emlin etmektir. Onun 
için bendeniz de kendilerinin Kuvanini Maliye 
Encümeninde bulunduğu bir zamana ait mazba
tayı niyette diğer bir zatın riyaset etmesini tek
lif ederim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz Ma
kamı Riyasetin bu meselede tereddüde niçin düş
tüğünü anlıyamadım. Mâlûmuâlileri bir zat her 
hangi bir mesele hakkında söz söyledi mi o zat o 
meselenin müzakeresinde Makamı Riyasette bu
lunamaz. Mükâtebe, muhataba gibidir. Binaen
aleyh Riyaset Makamında bulunan zat encümen 
mazbatasına İmzasını koymak ve noktai nazarını 
tesbit etmek suretiyle reyini beyan etmiştir. Re 
yini beyan etmiş olduğu bir meselenin müzakere
sinde Riyasette bulunabilecek miyim, demesi ben-
denizce zaittir. Çünkü Nizamname mucibince bir 
mesele hakkında her ne suretle olursa olsun, ih
sası rey eden kendiliğinden riyaseti o meselede 
terk eder. Bunun için müzakereye değer bir şey 
yoktur, zannederim.. 

REİ$ — Efendim; arkadaşlarımızın kavaidi 
umumiye hakkındaki mütalâatlarma iştirak edi
yorum. Reyinize vaz'edeceğim. (Reye hacet yok 
sesleri) 

Müsaade ediniz Nizamnamede bu hususta sa
rahat yok... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — İhsası rey eden 
zat Makamı Riyasette bulunamaz. ;d 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efen
diler burada iki mesele vardır. Bunlardan 
bir tanesi her hangi bir* zatın Reis olmadan 
evvel encümenlerde bir mesele için vermiş oldu
ğu bir karar vardır. Bir de Reis olduktan sonra 
vazifesi var. Reis olduktan sonra, encümen âzası 
veyahut Meclis âzası sıfatiyle beyanı rey ede
bilir. Yahut tamamiyle o reyinden sarfı nazar 
ettiğini o. Riyasete geçecek zat bilir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Hayır öyle 
değil? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) —• Rica deerim 
sükûneti muhafaza ediniz. 

REİS — Feyyaz Âli Bey sükûneti muhafaza 
ediniz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — İnsanların 
kudreti içtimaiyelerinin en ziyade delili olan 
şey şiddeti tahakkümdür. Bîr Reis ki vak-
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tiyle bir mesele Qıakkm!da encümende vermiş 
olduğu bir reyden bugünkü Riyaset vaziyeti 
itibariyle sarfı nazar edemiyecek derecede bita
raflığım muhafaza edecek kadar bir kudreti ida
reye malik değilse o adam Riyaset edemez. O in
sanların gayrimütekâmil kısmıdır ki söylediği 
her hangi bir sözde kalır. O insanların mütekâ
mil kısmı ki kudreti idaresini bütün cihana ilân 
eder. Yani hulâsa olarak ben bunu indî bir mü
lâhaza olarak söylemiyorum. Bu ruhiyatın, yani 
piskoloji denilen ilmi ruhun bir kanunu olarak 
söylüyorum. İsterseniz kabul ediniz, isterseniz 
kabul etmeyiniz. 

YASİN B. (Öazianteb) — Efendim bu me
selenin müzakereye değeri var. Çünkü Nizamna-
mei Dahilîde böyle bir kayıt yoktur. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Nizamnamede 
vardır efendim. 

YASİN B. (öazianteb) — Arkadaşım Dr. 
Mustafa Beyin bu meseledeki mütalâatma tam 
mânasiyle iştirak ediyorum. Makamı Riyaset3 
intihabettiğimiz arkadaşların vicdanından, Ma
kamı Riyasetteki vazaifini de tanıamiyle bita-
rafane bir surette takibedeeeğine eminiz. Bu
gün encümende her hangi bir mesele hakkında 
rey veren bir zatın Makamı Riyasete gelmekle 
o encümende verdiği imzaya taraftar görünebi
leceği hissiyatiyle Makamı Riyasette buluna
maz diye bir karar versek Makamı Riyasette bu
lunan arkadaşımıza ademi itimat.beyan etmiş 
oluruz. Yani onun tarafigirane hareket «edece
ğini verdiğimiz kararla teyidetmiş oluruz. Onun 
için 'karara lüzum yolktur. Her hangi encümen
de buıluntırsa bulunsun Makamı Riyasete gelen 
bir zat ietoseriyetin vereceği karara karşı itaate 
mecburdur. 

RAOIB B. (Kütahya) — Reis Bey ben de 
söz istiyorum. 

RBtS — Efendim bir mesela açılmıştır. (Ma
kamı Riyasetin vazifesini bu hususta tesbit et
mek lâzümgelir. 

HAKKI HAMİ B. (iSinob) — Müsaade «eder
seniz bu meseleyi ihdas eden halen fMalba'mı Ri
yaseti ilg/gal eden zat olduğunu 'göre o zat bir 
defa bu meselenin müzalkeresin'de Malkarnı Riya
sette bulunamazlar. 

REİS — Mesele Nizamnameye aittir. 
ıHAIitL İBRAHİM (B. (Antalya) — Efendim 

(betideniz fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız 
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Nizamnaımei Dahilîde, ihsası rey eden MaJkamı 
Riyaseti isjgal ed<e>mıez diytor. Mkatlbu ihsası r>ey 
değildir. izharı reydir. 

SAfcÂHADDİN B. (Mersin) _ Bravo (Al-
faşlar) 

MA2HAR MÜFttD İB. (Hakkâri) — Usule 
dair söyiliyeeeğim, «fendim. Nizamname1! Dahi
lîde malûmuâliniz 'bir maddedir; Reisler, her 
encümende bulunur. Müzakereye girer, teftiş 
eder, murakabe »eder. Fakat o müzakerenin re
yine iştiralk edemez. Çühlkü iştirak etmiş oldu
ğu takdirde reyini izhar (etmiş ölür. 'Şimdi (bizim 
Reisimiz de, Kavanini Maliye (Encümeninde bu
lunmuş, reyini izhar etmiSş, mazbatayı imzala
mıştır. (Burada bu meselenin müzakeresi esnasın
da mevtkii Riyasette bulunduğu zaman bitaraf 
ikalia'bileeeğinıe bendeniz Ibaani olamıyorum. Bu
na bir çare vardır tef endiler; eğer »Reis Bey en
cümenlerde müzakeratında bulunduğu 'kararlar
dan imzalarını -geri alırlarsa; Riyasette oturabi
lirler. Başjka türlü olamaz; ya mazbatadan im
zalarını silsinler veyahut Riyaset yapamazlar. 

REİS — Bendeniz (bu meselenin müzakere
sinde bulunamam; binaen aleyh; «mesele bitmiş
tir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
niz Mazhar «Müfid Bey biraderimizin ikanaatine 
'katiyen iştiraik edemiyorum. Nizıamname sarih
tir. Nizamnamede diyor ki : Reis bir madde 
hakkında söz sÖylemeJk isterse mevtkii Riyaseti 
terk eder ve ondan sonra bir şeye karışamaz. 
Bunun haricinde Nizamnamede hiçbir ikayıt yok
tur. Binaenaleyh her hangi bir arkadaşımız, en
cümenlerde bulunur, mazbatalarda imzası olur
sa ve meykii Riyaseti de işiga'l ederse, o arika-
daş kanaatini mi değiştirecek? Çok riea ederim, 
Riyasete itimadedelim zaten itimadımız da /var
dır, 

REÎS — Makamı Riyaset itimadınızdan 
emindir. Fakat bu tarzı müzakereyi; usul ve 
ikavaidi umıımiyeye muhalif gördüğünü Ibendi-
si de izhar ederek; bu meselenin müzakeresini 
yapamıyor. 

RAGrlB B. (Kütahya) — Ruznameye dair 
süz istemiştim. 

REİS — Buyurun. 
RAGIB B. (Kütahya) — Arkadaşlar, ceple

rim, dairei intihabiyemden ve istirdadedilen «sair 
'mahallerden aldığım telgraf ve mektuplarla do
luydu. Bunlardan bir kısmım Meclisi Âlinizde 
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okuyacaktım, fakat evde unuttum, her halde 
unutmayıp da Heyeti Alîyenize o'kusaydım; Ibu 
hususta merhametiniz ve insafınız çolk yüksek j 
teir surette tecelli edecekti. Mektuplardan biri- ; 
sinde diyorlar ki : «Efendiler, (biz üç senedir j 
düşman işgali altında kaldığımızdan dolayı, siz, ! 
hizi unuttunuz mu?» Mektupların (birisinde de 
emvali ımenhuıbeye dair miesailden ibahssolunu-
yor ve ezcümle Uşak Malmüdürünün, mahallin 
<en (büyük ticarethanelerinden bir Ikıısmı hakikin- \ 
da sırf tezvir yüzünden takibettiği hattı haröket \ 
izah ediliyor. ~~ | 

Mektupta nıevzuuhahis hu ticarethane yev- , 
aniye, yedi - seMz yüz lira para tevzi ediyordu i 
fukarayı- halka ve ameleye... Belki hu ticaret- j 
hane yüzünden hinleree amele ikadın yevmiye , 
(birçok para alırken... I 

REÎS — Zatı âlilerinin hulâsai fikriniz Men- { 
huhat Kanununun müzakeresini talep midir ? | 

RAGIB B. (Devamla) — Ev^et o 'olduğuna ; 
şüphe yoktur. Memaliıki müstahlâsaya ait ka- | 
nunlarm, tercihan, yani yüz bin defa diğer me- i 
saile- tercih ;et fiğiniz (kanunlara tercihan muza- }• 
keresini rica ediyorum. Çünkü (bugün (bunun \ 
müzakeresine karar veriliyor, fakat- 'bir saat | 
sonra arkadaşımızın biri bir takrir veriyor, di- ; 
ğer bir meselenin takdimen müzakeresini teklif 1 
ediyor. Hemen eller kalkıyor, teklif kabul olu- j 
nuyor ve bu sefer bu geri kalıyor. Düşününüz J 
ki müstacelen müzakeresine karar verdiğiniz bir i 
kanun bir buçuk ay olduğu halde hâlâ intacedi- i 
lemedi. Merhamet buyurun efendiler; bu mesele 
de memleketin en mümtaz bir mıntakasım ve üç 
milyon nüfusu islâmiye alâkadardır. 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — ümidederim 
ki Ragıb Bey yarın -Nevalii Kanunu diye ba-
ğırmaz... 

REİS — Efendim bu hususta Heyeti Celile-
nizin reyine müracaat edeceğim. 

Son içtimada Heyeti Celileniz, bugün ikinci 
Reisvekili intihabmı kabul etmiştir. Sonra her 
şeye tercihan Ziraat Bankası. Kanununun mü
zakeresini tasvip buyurdunuz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bendeniz de şimdi 
her şeye takdimen bu kanunun müzakeresini tek
lif ediyroum. 

REİS — Efendim! Ruznamede mükerreren, 
diğer mesaile tercihan ve takdimen müzake
resi kabul edilen Menlmbat Kanununun, yine 
şimdi her ,şeye takdimen ve tercihan müzakere-
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sini Ragıb Bey biraderiniz teklif ediyor. Bugün 
her şeye takd'imen bu kanunun müzakeresini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 

2. AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — ikinci Reis vekilliği için intihap 

REİS — Bâzı arkadaşlar evvel beevvel Riya 
set intihabının icrasını teklif ediyorlar. Teklif
ler taad'düdettikçe de kararlar iktiza ediyor. 

Efendim Reisvekilinin takdimen intihabını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. (İşitilmedi sadaları) Efendiler müm
kün olduğu kadar bağırıyorum. Şimdi evvel bc-
çvvel... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) 
Reis Beyefendi bu, reye konmaz. Çünkü Heyeti 
Celile evvelce Çarşamba günü intihabedilmesine 
karar vermiştir. Ragıb Beyin bilâhara* teklifi 
üzerine tercihan kabul edilen şey de buna mâni 
değildir. Binaenaleyh intihabat şayanı müzakere 
bir şey değildir. întihabatı yaparız. (Hayır ses
leri) (Yapalım sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Beyefen
di, milyonlarca kardeşlerimiz bizi orada bekli
yor. İntihap yarın da olabilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey, Makamı 
Âlinizden vukubulan teklif şudur. Her şeye ter
cihan müzakeresi.. (Hayır sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) -
Bu, muhtacı müzakere değildir. Muhtacı müza
kere olan şey reye vaz'edilir. 

REİS — Doğrudur. Efendim, yalnız burada 
anlaşılmıyan Ali Süruri Beyin bir tefsiri vardır. 
Şimdi kabul edilen şey bunun tercihan müzake
residir. Diğeri için müzakereye lüzum yoktur. 
İntihaptır, kararda dâhil değildir, diyorlar. Sü
ruri Beyin bu suretle tefsirini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Reis intiha
bına başlıyoruz. 

(İntihap için rey toplanmaya başlanmıştır.) 
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Vekâlet Ve

kili mi intihabediyoruz? 
REİS — İkinci Reisvekili intihabediyoruz. 
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Hangi kanun 

mucibince intihabediliyor? 
REİS — Efendim, gaybubeti hasebiyle iııti-

{ hap yapılıyor. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Tâyini esamiye 

lüzum var mıdır? 

REÎS — Evet lüzum vardır. Nizamname 
böyledir efendim. İstihsali âra hitam bulmuştur. 

(Rüşdü Bey (Ergani), İbrahim Bey (Mar
din), Akif Bey (Batum) tasnifi araya memur 

edilmişlerdir.) 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset kararı var 
mezuniyet hakkında. Araya müracaat etmek için 
ekseriyet yoktur. Tasnifi âra hitam buluncaya 
kadar on dakika teneffüs elelim. 

Hitamı Celse; saat : 2,45 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,55 

REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

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

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açı
yorum. 

Efendim, İkinci Reis intihabına iştirak eden 
âza 195, muamele tamam. 96 rey Müfid Efendi 
(Kırşehir), 89 llyas Sami Efendi (Muş), (1) 
Ömer Lûtfi Bey (Amasya), (1) Diyalb Ağa 
(Dersim), (1) rey Nusrat Efendi (Erzurum) 
almıştır. (7) müstenkif vardır. Nisap 98 ol
ması lâzımgelirken en çok rey alan arkadaşımız 
96 rey almıştır. Binaenaleyh ekseriyeti mutlaka 
hâsıl olamamıştır. İkinci intihaba devam ede
ceğiz. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, puslalar yazılmcaya ka
dar bir Divanı Riyaset k a r a n var. Lütfen onu 
dinleyiniz. 

Heyeti Umumiyeye 
Esamisi zirde muharrer zevatın mazereti 

meşrualarma binaen hizalarında muharrer müd
detlerle mezun adleri Divanı Riyasetin 15 Teş
rinisani 1338 tarihli otuz altıncı İçtimamda le-
dettezekkür tesbit edilmekle Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim, Ahmed Hilmi Bey (Kay
seri) nin (2) ay mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Rüşdü Bey (Ergani) nin (5) ay mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Sabit Bey (Kayseri) nin (2) ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın . Kabul edil
miştir. 

Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleri (Kon
ya) mn (3) ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Tahir Efendi (Kângın) nin (3) ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Mazhar Bey (Aydın) m hastalığına binaen 
(3) ay mezuniyetinin temdidini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Yunus Nâdi Bey (İzmir) in (3) ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
Yunus Nâdi Beyin mezuniyetini müttefikan! 
(Reisvekili intihabı için rey toplandı) 

REİS — Efendim, ikinci defa okuyoruz. Rey
lerini vermiyenler istimal buyursun. İstihsali 
âra hitam bulmuştur efendim. 

(Tasnifi araya bakur'a memur olanlar. Po-
zan Bey (Urfa), Nuri Bey (Bolu), Mustafa 
Kemal Bey .(Ertuğrul). 
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cök bâzı mesele var. Meclisi Âli tenevvür eder
se çok iyi olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
maddenin tâyini esamiyle reye konması için ev
velce bir takrir vardı. Ekseriyet olmadı,. Ma
kamı .Âliniz tâyini esamiyle reye koydu. Ek
seriyet olmadığı için tekrar tâyini esamiyle re
ye konacaktır. 

REÎS — Yapılacak bir şey yoktur. Hiç kim
se yerinden kalkmasın, Makamı Riyaset tasnifi 
arayı kontrol edemivor. Efendim teshil enlilmas-
laha kutuları dolaştırıyoruz. Kâtip beyler kutu
ları dolaştıracaktır ve reyleri toplayacaklardır. 

TUNALI HİLMİ: Ti. (Bolu) — Yeniden mi 
yapılıyor? 

REİS — Efendim, kontrol Makamr Riyase
tin vazifesidir. Reyini istimal buyutımıyan var
sa bir an evvel versin efendim. Efendim; istih
sali Ara hitam bulmuştur. Yalnız Mehmed Şük
rü Bey Karahisar, yanlışlıkla kırmızı yerine be
yaz atmıştır. Şimdi kırmızı ile tebdil ediyoruz. 
(Olamaz, sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahil)) — 
Efendim ben bir saat bunun aleyhinde kürsüde 
söz söyl emiştim, rı a sil ol u r ? 
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2. — Menıaliki müstahlasada Menhubat ko

misyonları teşkiline dair kanun lâyihası ve Ad
liye, Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Efendim; Menhubat komisyonları
nın sureti teşkili hakkındaki kanun müzakere 
edilecektir. Birinci maddesi reye vaz'edilmişti. 
Ekseriyet olmadığından ikinci defa reye vaz'ede
ceğiz. 

NEBÎL E l (Karahisarı Sahib) — Lütfen 
biraz izahat verilirse anlarız, çünkü epey zaman 
geçti.. 

REİS — Efendim, madde aynen reye vaz'-
edilmiş, ekseriyet hâsıl olmadığından ikinci de
fa reye vaz'edilecektir. Bir kere daha bu mad
deyi okutuyorum efendim, dinliydim. 

Yunanlılardan tahlis olunan mahallerde Men
hubat komisyonlarının sureti teşkiKyle vazaifi-

ne dair Kanun 

MADDE 1. — Düşmandan tahlis olunan ec-
zayi vatanda işgal devam (ittiği müddetçe ve bi-
lâhara işbu komisyonların teşekkülü tarihine ka-
dar bir cürümden mütevellidolnıaksızııı âdiyen 
gasbedilmiş olan emvali menkul eden bin liraya 
kadar kıymeti haiz her nevi ayın ve bedelimisi] 
dâvalariyle gayrimenkul âta aidolup miktarı mez
kûru tecavüz .etmiyen ecri misi I ve tahliye veref-
iyed dâvalarını (Ve esnayı istihlâsta istirdade-
dilip de ashabı -meçhul kalmış olan ve bin lira-
d'an dûn ve efzun emvali menkuleye matuf bu
lunan istihkak dâvalarını) rüyet etmek üzere 
her vilâyet ve liva ve ikaza merkezlerinde en 
büyük mülkiye memurunun veya temsibedeceği 
bir zatın tahtı riyasetinde bir Men'huhat Ko
misyonu teşkil olunur. Büyük şehir ve kasaba
larda komisyonların taaddüdü caizdir. 

REİS —- Efendim, Azayı Kiramın yerlerine 
oturmalarım istirham ederim. Efendim; bu 
madde mukaddema reye konmuş, ekseriyet hâ
sıl olamamış bu defa tekrar yine reye koyuyo
ruz. Efendim, bu maddeyi aynen kabul eden
ler beyaz, etmiyenler kırmızı rey puslası vere
cektir. (Neye dair, sesleri) Menhubat komis
yonları Kanununun birinci maddesi hakkında
dır. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim reye 
konmazdan evvel Heyeti Âliyenizi tenvir ede-

HAYDAR B. (Van) — Efendim. Gaflet et-
nı iyeydi. Madem ki, reyini istimal etmiş geri 
almak olamaz. (Hâkim gafil olamaz, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

— Efendim, ben bunun aleyhinde bir saat söz 
söyledim. Herkes kendi reyini istimalde hür ve 
serbesttir. 

REİS — Efendim, müsaade 'buyurunuz. İkin
ci Reisvekâleti intihabına 196 âza iştirak et
miş, muamele tamam, 99 Müfid Efendi (Kırşe
hir), 87 llyas Sami Efendi (Muş), 1 İsmail Şük
rü Efendi, 1 Hafız Mehmed Bey, 1 rey DiyaJb 
Ağa almış, (7) de müstenkif vardır. Binaena
leyh nisap tamamdır. (99) reyle Müfid Efendi 
(Kırşehir) İkinci Reisrvekâletine intihabolun-
mııştur. (Alkışlar) 

Efendim, arkadaşlarımızdan birisi salonda 
sigara itilmemesini teklif ediyor. Temenni tak
riridir^ Nerede içelim, sesleri) Salondan ha
riçte içilecek efendim. Bunu hiç kimse müna
sip görmediği için Makamı Riyaset de bundan 
men eder. (Çok muvafık, sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Beye
fendi benim de son defa olarak bir istirhamım 
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vardır. Bendeniz de Divanı Riyasetten istirham f 

ederim. Bir ayda bitireceği encümen binasını 
altı, sekiz değil; on aydan beri ikmal ettire
medi. 

REÎS — Efendim binanın ikmal edilememesi 
salonda sigara içilmesini icaibettirmez. Beye
fendiler, salonun kudsiyetme karşı dışarda si
gara içsinler, çok rica ederiz. (Doğru, sesleri) 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) 
karar ittihaz ediyoruz. 

Sözünüzü 

3. — Encümenler deki nıünhallere intihabolu-
nan âza hakkında Üçüncü, Birinci, İkinci ve 
Dördüncü şube riyasetlerinin tezkereleri 

REİS — Efendini, âra tasnif edilinceye ka
dar şubelerin intihaplarını okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Esasi Encünıenin'e: 
Kinob Mebusu Hakkı Hami Bey. 
Tetkik Heyetine liaımzet : 
Ragıb Bey (Amasya), Salih Efendi (Erzu

rum), Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
Saib Bey (Urfa), Sırrı Bey (İzmit), Hüseyin 
Efendi (Kozan). 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenine: 
Erzurum Mebusu İsmail Bey. 
Dördüncü Şube Kitabetine : 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey. 
Tetkik Encümenine : 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Osman Kadri 

Bey (Muş), Hulusi Efendi (Kastamonu) 
Üçüncü Şubeden münhal âzalıklara balâda 

esamisi muharrer zevat namzedolarak intihab-
edilmiştir. 
Üçüncü Şube Reisi namına Şube Kâtibi 

Karahisan Sahib Süleyman Sırrı 
İsmail Şükrü 

ÖMER LÛTPİ B. (Amasya) — Namzet d^eğil; 
encümenlere âza olarak intihabolunmuşlardır. 

REÎS Tashih ederiz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mehmed Efendi (Adana) Şer'yie Encümenine 
Memurin Muhakemat Heyetine namzet: 
Dursun Bey (Çorum), Mustafa Hilmi Efendi 

(Niğde), Hacı Ahmed Efendi (Muş), Abdülhak 
Tvefik Bey (Dersim), Resul Bey (Bitlis), Hacı 
Feyzi Bey (Elâziz) 
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Memurin Muhakemat Encümenine namzed : 
Şevket Bey (Bayezid), Osman Nuri Bey 

(Bursa), Abdülgani Bey (Siverek) 
Birinci Şubece Mehmed Efendi (Adana), Şer'-

iye Encümenine ve Memurin Muhakemat He
yetine ve Encümenine balâdaki zevat namzet irae 
edilmiştir, efendim. 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Müfid Feyyaz Ali 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Dördüncü 
Şube değil, Üçüncü Şube... 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Serapa 
yanlış yazılmış. İade buyurunuz da tekrar doğ
ruca yazsın, göndersinler! 

Riyaseti Celileye 
Şubemizin bugünkü içtimamda Riyasete Hay

dar Bey (Van), Şer'iye Encümenine. Ali Efendi 
(İçel), Hariciye Encümenine, Halil İbrahim 
Bey (Antalya), Yusuf Ziya Bey (Bitlis) intib-
edildiği; 

Tetkik Heyetine: Neşet Bey (Üsküdar), Hüs
nü Efendi (İsparta), Ali Efendi (İçel), Şevket 
Bey (Sinob), Tevfik Bey (Erzincan), Haydar 
Bey (Van). 

Tetkik Encümenine: Gani Bey (Ergani), Zi
ya Bey (Bitlis), Hacı Feyzi Bey (Elâziz), 
namzet gösterildikleri Heyeti Umumiyeye be-
rayi malûmat arz olunur, efendim. 

15 Teşrinisani 1338 
İkinci Şube Reisi 

Van 
Haydar 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü Şube Riyasetine Kângırı Mebusu 

Behçet Beyin intihabedildiği arz olunur, efen
dim. 

Dördüncü Şube Reisi 
Kângırı 
Behçet 

Riyaseti Celileye 
Şubemizden İktisat Encümenine Ergani Me

busu Emin Bey intihabedilmiştir, efendim. 
Dördüncü Şube Reisi 

Kângırı 
Behçet 

REİS — Menhubat komisyonları Kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. 
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Menhııbat komisyonları hakkındaki Kanu

nunun birinci maddesinin reye vaz'mda, reye 
iştirak eden zevatın adedi (159) dur. Fakat 
ikinci defa reye vaz'olunmuştur. Ekseriyetimiz 
vardır. (19) ret, (5) müstenkife karşı kanunun 
birinci maddesi (135) reyle kabul edilmiştir. 
Şimdi birinci madde kabul edildi. İkinci mad
deyi müzakere ediyoruz. 

MADDE 2. — Menhubat komisyonları, rei
sinden maada altışar azadan terekkübeder. Ve 
işe mübaşeretleri tarihinden itibaren âzami dört 
ay müddetle icrayı vazife ederler. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz, Encümeni Mahsustan bir sual soracağım. 

REİS — Kimden? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - - En

cümenden. 
REÎS — Müsaade buyurun, lehte ve aleyhte 

söz istiyen var mı? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, Menhubat 

komisyonlarının bir reis ile altı azadan, yani 
yedi kişiden teşekkül etmesi, kanunda münde-
micolan ruh ile kabili telif değildir. Çünkü, 
altı âza, bir reis, yani yedi kişiyi bedava içtima 
ettirebilmek ilk günlerde kabil olduğu kabul 
edilse bile çok zamanlarda ve hele işlerin te
vessü ve tekessür ettiği ve masalihin memleket 
dâhilinde şu veya bu zevata taallûk ettiği za
manlarda bunun icrası âdeta gayrirnümkün bir 
hale gelir. Komisyonlan bilâücret ifayı vazife
ye icbar edecek hiçbir kanun yoktur. Böyle bir 
vaziyette bulunacak komisyonların teşkilinden 
maksudolan gaye kendiliğinden, mefluç kalır. Şu 
halde bu komisyonları vazifelerinde bihakkin ça
lıştırmak için, azasına münasip bir ücret tâyin 
eder ve bu ücretin ne taraftan ve ne tarzda istih
sal edileceğini gösterir bir maddenin bu kanunda 
mevcudolmasma çok lüzum vardır. Gerçi bu ko
misyonların vazifelerine ve sureti teşekküllerine 
dair Adliye ve Dahiliye vekâletlerince bir tali
matname kaleme alınacağı altıncı maddede beyan 
olunmakta ise de vekâletlerin bu talimatname ile 
verilecek ücretlerin itasında haizi salâhiyet olup 
olmamaları meselesi şayanı teemmül bir mesele
dir. Ben zannediyorum ki, Heyeti Celilenin bu 
ciheti takdir ve kanuna dercetmesi lâzımdır. Son
ra ınaddede ikinci bir nöksaniyetin mevcudol-
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duğuna işaret etmek istiyorum. Dördüncü mad
dede mahallî müddeiiumumilerine hukuku umu-
miyeyi muhafazada hakkı itiraz bahşediliyor. Fa
kat murafaa veya müdafaada muhakeme veya 
tetkikat esnasında müddeiumumilerin huzuruna 
dair bu maddede bir sarahat yoktur. Şu halde 
itiraz edecek olan müddeiiumumi bu hukuku 
umumiyenin haleldar olduğuna nasıl vâkıf olabi
lecek? 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bu, dör
düncü maddeye aittir. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır efendim 
ikinci maddeye aittir. Bendeniz bunu altıncı 
madde ile biri eştiriyorum. Şu halde itiraz ede
cek olan müddeiiumumi hukuku umumiyenin ha
leldar olduğunu, muhakemenin veya tahkikatın, 
isticvabatın safahati cereyanını nasıl bilecektir? 
Ben zannediyorum ki, komisyonlar raporlarını 
gayet mülâhhas olarak yazacak. Muhakeme veya 
tetkikatm tafsilâtını istima etmiyen bîr müddeii
umumi bir meselede hukuku umumi^yenin halel
dar olduğunu nasıl bilecek ve ne cihetle reyini 
ihsas edecektir. Ben bunu kabili tatbik bulmu
yorum. Binaenaleyh bu maddeye müddeiiumumi-
lerin mütalâası alınması için esnayi muhakeme 
ve tetkikattta bulunmalarını temin eden bir fık
ranın ilâvesini, teklif eder ve bir de takrir veri
yorum. Mütalâatım bundan ibarettir. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Efendim ge
çen sefer olduğu gibi yine bir istirhamım var. 
sözü onun için aldım. Rica ederim bu kanunu bir 
an evvel çıkaralım ve sözlerimizden feragat ede
lim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim yalnız encümen reisinden veya mazbata mu
harririnden bir şey sormak isterim. Encümen, 
komisyonun müddeti dört aydır diyor. Bu dört 
ay zarfında itmamı vazife edilmezse ne olacak
tır? öyle isie temdidi müddet için bir kayıt koy
mak lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Men
hubat komisyonlarını teşkil edecek âzanm adedi 
altı gösteriliyor. Bunların kararlarını tetkik 
edecek meclisi idarenin acaba adedi kaçtır? 
Çünkü altı âza ve bir reisten 'müteşekkildir di
yor. Bu kararı tetkik edecek meclisi idareleri ne 
nispet üzerine gösteriyorlarsa izah etsinler. 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
menhubat komisyonlan Meclisi Âlinin kabulüne 
mazhar olan kanunun birinci maddesinde de gör-
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düğünüz gibi çok işler göreceklerdir. Tabiî bun- j 
lar memleketi daha iyi tanır ve bu işlerle uğra
şır zevat olurlarsa o kadar mucibi muhassenat 
olacağı anlaşıldığından altışar âza olarak Hükü
met teklif etmiş ve encümen de bunu aynen ka
bul etmiştir. Buyurduğunuz mecalisi idarenin 
dört kişiden ibaret azayı müntahabesi vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —Azayı tabiiyesi de var
dır. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Devamla) — Evet, aza
yı tabiiyesi de vardır ki, zannederim mutasarrıf 
filân en ikiye varır. Mustafa Kemal Beyin ban
da zühulleri vardır zannederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertulrul) — On 
iki ikisi ise iyidir. Fakat kazalarda... 

REÎS — Efendim ikinci maddenin müzakere
sini kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Müza
kere kafi görülmüştür. Yalnız Bolu Mebusu 
Şükrü Beyin bir tadilnamesi vardır. Okunacak
tır. 

Riyaseti öelileye 
ikinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
MADDE 2. — Menhubat komisyonları, reis

ten maada dört azadan terekkübeder. Ve işe mü
başeretleri tarihinden itibaren dört ay müddetle 
icrayı vazife ederler. Esnayi murakabe ve muha
kemede mahalli müddeiiumumisi veya taralın
dan göndereceği vekili hazır bulundurulur. 

Bolu 
Şükrü 

REÎS — Efendim Şükrü Beyin tadilnamesi-
ni nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmamıştır. O halde ikin
ci maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu komisyonların âzası, her 
mahallin idare ve belediye meclisleri âzası bi-
liçtima erbabı vukuf zevat meyanmdan intiha-
bolunur. tdare ve beledî meclisleri âzası işbu 
komisyonlara âza olamaz. 

REÎS —• Efendim üçüncü madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
Menhubat komisyonları vilâyatta teşekkül et
miş olsa idi bu madde doğru idi. Fakat, bir de
fa bir kazayı veyahut ufak bir livayı nazarı 
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dikkate alacak olursanız oranın münevveranı be
lediye âzası ve meclisi idere azalarıdır. Bunlar 
da bu komisyona âza olmayınca kim olacak
tır? Binaenaleyh belediye ve meclisi idare âza
larının da dâhil olması lâzımgelir. Aksi takdir
de bu madde ile bu komisyonlar kazalarda te
şekkül edemez. 

REİS — Efendim, kanunun ruhuna göre... 
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Söz iste

rim. 
REÎS — Buyurun... 
ZÎYA HURŞÎD B. (Lt te tan) — Encü

men bu hususta Mustafa Kemal Beyin fikrine 
iştirak edemez. Bütün memleketi encümen cahil 
görmemiştir. Malûmuâliniz, belediye azaları altı 
ilâ on kişiden ibarettir. Meclisi idarelerin de 
müntahap azaları dört kişiden ibarettir. Yani 
bir livada, bir kasabada söz ve iş anlayabilir on 
kişi mi vardır? Encümen böyle kabul etmiyor. 
Binaenaleyh; onların haricinde intihabolunsa 
daha muvafıktır. Zannederim ki : Söz söyliyen, 
söz anlıyan memaliki müstahlasada sekiz, on 
kişi değildir. Ve memleketin ahvalina vâkıf kim
seler dahi on kişiden ibaret değildir, zannederim. 
Aynı zamanda meclisi idare sonradan gelecek 
olan dördüncü madde dolayısiyle bunları tetkik 
edeceği için bu pek tabiîdir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — îşte tenakuz orada. 
Şimdi efendim, bendeniz evvelemirde Mustafa 
Kemal Beyin beyanatına iştirak edemiyorum. 
Belediye meclis azasının üçüncü maddede, mez
kur komisyona âza olamıyacağı beyan edili
yor. Bunun idarei Hükümete faidesi buluna
cağını zannetmiyorum. Belediye âzalıklarma 
intihabolunmuş zevat; bu menfleketin halkının 
intihabiyle seçilmiştir. Bunlar hem idari ve 
hem de adlî ve hukuki dâvaları rüyet ettiği için 
bu gibi şeylerle fazlaca temas ve alâkası bulunan 
kimselerdir. Halli mesai hususunda bu zevatın 
komisyonda mevcudiyetleri âzami fevaidi temin 
eder. Bu memnuiyetin maddeden kaldırılması 
takibolunan maksat ve sürat itibariyle elzemdir. 
Heyeti Celilelerince malûmdur ki, memleketimi
zin nispeten münevver olanları ve umuru mua
melâtı nâsa vâkıf olanları belediye ve meclisi ida
relerde âza bulunurlar. Ve bu azalar bilhassa 
ahalinin intihabı ile bu hakkı iktisabederler ki, 
Hâkimiyeti Milliye esas kaidelerine daha muva
fık vaziyetleri vardır. Şimdi bu madde ile bele-
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diye âzalarının bu komisyona ithali menedilirse 
zannedersem hariçte bu aradığımız evsafı haiz 
pek az insan bulabiliriz. Binaenaleyh komisyon
ların emri teşekkülünü böyle bir takyit ile tas'ip 
ve işkâl muvafık olmaz. Vakıa bu komisyonla
rın ittihaz edecekleri mukarreratı derecei sani
yede, usulü dairesinde tetkik etmek salâhiyetini 
haiz olan meclisi idare âzalarının bu komisyon
lara âza olmaması tabiî addolunursa, da arz etti
ğim belediye azaları için böyle bir mahzur mu
tasavver değildir. Bununla beraber dikkat bu-
yulursa bu madde^ile dördüncü madde arasında 
bir tenakuz vardır. Çünkü ikinci maddede bu 
komisyonlara belediye ve meclisi idare âzalarının 
âza olamıyacağı gösterldikten, yani her iki ida:-
re âzalarının sıfatı hâkimiyeti alelıtlak belli ol
duktan sonra dördüncü madde ile bu komisyon
lardan sudur edecek mukarreratm mertebei sa
niyede itirazan meclisi idarece tetkikine salâhi
yet vermek, komisyona kabul olunamıyan azala
ra yine sıfatı hâkimiyet vermek demektir ki: Bu 
gayrikabili telif tearuz teşkil etmektedir. Onun 
için, itirazan yapılacak muhakematm meclisi ida
rede rüyetine imkân tasavvur olunamaz. Şu hal
de arkadaşlardan encümen mazbatasında muhar
rer İçel Mebusu Sami Beyin teklifi gibi itirazan 
vâki olacak tetkikatın mahkemelerde icra edil
mesi lâzımdır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bu dör
düncü maddeye ait. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu maddi ile tenakuz 
teşkil ettiğini söyliyorum. Yani itirazatm mut
laka mahkemei adliyede olması kanaatindeyim. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Dördüncü 
maddede söylersiniz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Söyledim, ikisi de bir
dir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, bu 
maddenin ilk fıkrasında .{azla bir iki kelime ol
duğunu zannediyorum. Onun için bendeniz o 
tarzda tashihan bir teklifi Makamı Riyasete tak
dim ettim. îşbu komisyonların âzası, her mahal
lin idare ve belediye meclisleri âzası gibi filân 
diye iki defa tekerrür etmiştir. Böyle denildiği 
zaman âza o komisyonda dâhildir. Binaenaleyh 
işbu komisyonlar her mahallin idare ve belediye 
meclisleri âzası tarafından erbabı vukuf meya-
nından intihabolunur, demeli. Yoksa zevat me-
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vat bunlar zait şeylerdir. Bu yolda bir tadil 
tefclifi verdim. O yolda kabulünü rica edenim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Etendim, 
Şükrü Bey biraderimiz Mustafa Kemal Bey bi
raderimiz gibi itiraz ediyorlar ki, bu katiyen 
bendenizce varit değildir. Zannımca Ziya Hur-
şid Beyin dediği gibi bir memlekette münevver 
yalnız üç kişi olup da onların meclisi idare ve
yahut belediyeye intihabedihnesi lâzımgelmez. 
Ben öyle memleketler biliyorum ki, maalesef 
meclisi idare azaları, meclis belediye azaları dı-
şarda kalmış münevveranın yanında sıfır kalır. 
(Alkışlar) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onlar intihap suretiy
ledir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Velevki inti
hapla olsun bana baklayı ağzımdan çıkartmayın. 
Sonra efendim, aşağıdaki maddede bir nevi isti
naf tarikiyle meclisi idareye müracaat edilecek. 
Binaenaleyh; meclisi idare azasının intihabedil-
mesi ve Menhubat Komisyonunda bulunması caiz 
olamaz. Saniyen burada istinafı mahkemeye dök
mek yüz dâvanın doksan dokuz buçuğunu yine 
mahkemeye sevk etmek demektir. Zaten ikamei 
dâva hakkı yine bakidir. İstinaftan sonra yine 
mahkemeye gitsin, hakkını istesin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu kanun, muvakkat bir müddet için itti
haz edilecek tedabiri idariyeyi temin eden bir 
kanundur. Binaenaleyh, emvali menhubenin za
hire ihraciyle şunun bunun elinde kalmaması için 
yapılacak tedbirden ibarettir. Onun için bende
nizce çok şey değildir. Arkadaşlarımız bu ko
misyona 'belediye heyetlerinin de ithal olunma
sını teklif ediyorlar. Malûmuâliniz meclisi- idare 
ile belediye heyetinden mürekkep bir heyet bu 
komisyon azalarını mtihabediyorlar. Burada 
kendileri müntahiboluyorlar. Sonra aşağıda in-
tihabedilirse o vakit de müntahabolmalan lâzım-
geliyor: Binaenaleyh bir âza hem müntahip hem 
müntahap bittabi olamaz. Bunun için maddenin 
elfazmın tashihi ile beraber aynen kalması taraf
tarıyım. 

REİS — Efendim, başka söz alan yok. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Tadilnameler var, lüt
fen dinleyiniz. 

Riyaseti Celileye 
İdare Meclisi azaları işbu komisyona âza 
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olamaz. Şeklinde üçüncü maddenin tadilini tek
lif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Madde 3. — işbu komisyonlar her mahallin 

idare ve belediye meclisleri âzası tarafından 
erbabı vukuf meyanından intihabolunur. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasının berveçhi 
balâ şekilde tashihan kabulünü teklif ederim. 

Sinob 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim. 
Madde 3. — işbu komisyonların âzası her 

mahallin idare ve belediye meclisleri âzası bil-
içtima erbabı vukuf zevat meyanından intihab
olunur. idare meclisleri âzası işbu komisyona 
intihabedilemez. 

Bolu 
Şükrü 

' ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
Hakkı Hami Beyin takririne encümen de işti
rak ediyor. 

RElS — Efendim, aynen takrirleri reye 
vaz'ediyorum. Şükrü Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Efendim, Mustafa Kemal Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim, encümen Hakkı Hami Beyin tak
ririne iştirak ediyor. Bu şekilde... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me-
calisi idare ve belediye meclisleri âzası işbu ko
misyonlara âza olamaz, şekli kalkıyor demektir. 
Hakkı Hami Beyin takriri ile. Şu halde onun 
yerine takrirde bir şey tasrih edilmelidir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendenizin 
takririm birinci fıkraya aittir, ikinci fıkraya 
ait değildir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) — Bu 
komisyon; erbabı vukuftan intihabedileceğine na
zaran; erlbalbı vukuf belediye ye meclisi idare aza
ları meyanında bulunursa onlardan intihalbedil-
miyecek mi? Bu takrire göre bu fıkranın tayyı 
lâzımgelir. 
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HARRİRİ ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — 
Efendim Hakkı Hami Beyefendi takrirleriyle 
ruhu maddeyi değiştirmek istememiştir. Teküf-

. 1 erinden maksat, yalnız, birinci fıkrayı daha zi
yade telhis etm'ektir. Hakkı Hami Beyin takri
rinde, ikinci fıkraya ait bir kayıt yoktur. Tabiî 
ikinci fıkra, encümenin teklifi veçhile aynen reye 
vaz'olımacaktır. Encümen, birinci fıkranın tadili
ni kabul ediyor. İkinci fıkranın aynen baki kala
cağı sundan da anlaşılıyor ki; onu muaddil olan 
Mustafa Kemal Beyle Şükrü Beyin takrirleri 
reddolunınuştur. Madde, Hakkı Hami Beyin ta
dili veçhile kabul edilmelidir. 

REÎS — Şimdi, Hakkı Hami Beyin tadil tak, 
ririni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil veçhile tesbit ederek Heyeti 
Umıımiyenin reyine arz edeceğiz, maddei muad
dele okunuyor. 

MADDE 3. — İşbu komisyonlar her mahallin 
idare ve belediye meclisleri âzası tarafından, er
babı vukuf meyanında intihabolunur. idare ve 
belediye meclisleri âzası işim komisyonlara âza 
olamaz. 

REÎS — Tadil veçhile üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Komisyonların mukarrer atı 
!beş gün zarfında tarafeynden birinin veya şahsı 
şalisin itirazı üzerine komisyonun bulunduğu ma
hal meclisi idamesinde tekrar tetkik olunur. İş
bu kararlar katidir. Her komisyonun bulundu
ğu mahal müddeiiumumisi hukuku umumiyeyi 
muhafaza/ten müddeti mezkûre zarfında meclisi 
idareye itirazan tetkik talebini dermeyan etme
ye salâhiyettardır. 

REİS — Efendim, dördüncü madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim dördün
cü maddede komisyon mukarreratı; beş gün zar
fında tarafeynden birinin veyahut bir şahsı şa
lisin itirazı üzerine, komisyonun bulunduğu ma
hal meclisi idaresinde tekrar tetkik olunur, di
yor. Burada bir kayıt yok: Muteriz, komisyo
na mı, yoksa memleketin en büyük mülkiye me
muruna mı müracaat edecek? Encümenin bu îıu-
sustaki noktai nazarını katiyetle bilmiyorum. 
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Fakat zannederim ki, tabiatiyle mahallin en bü
yük mülkiye memuruna itiraz ederler ve itiraz
ları oraca nazarı dikkate alınır. Şahsı salis de 
zannediyorum ki, müddeiiumıımiye değil, itiraz 
komisyonuna değil; mahallin en büyük mülkiye 
memuruna itirazını dermeyan edebilir zaman
dayım. 

HALİL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efen
dim bendeniz bu maddede mezkûr; mukarrerata 
vukubulaeak itiraz üzerine meclisi idarece tekrar 
tetkik hususunun aleyhinde bulunacağım. Çünkü 
yukarda, Encümen bilmem hangi esbaba binaen 
meclisi idare ve belediye azalarını komisyona 
koymamış... Iptidaen bunu komisyona koymad^-
ları halde istinafen tetkikte, o azaları komisyona 
koymakta hiçbir mâna göremiyorum. Sonra za
ten bu kanunun heyeti umumiyesindeki maksadı 
nazarı itibara alırsak; bu kanun, efradı ahalinin 
işlerinin süratini temin için yapılmıştır. Bu me-
saile mütaallik mukarrerata tarafeynden biri 
razı olmazsa o, muhayyer bırakılmalıdır. Yani 
iptida verilen bir kararın hatalı olduğunu, bir 
taraf iddia edarse o hususta artık sahibi salâhi
yet mahkemelerdir. Kanunda matlubolan asıl 
sürattir. Halbuki bu tarzda, matlubolan bu 
sürat fevt edilmiş oluyor. Binaenaleyh süratle iş 
göreceğiz diye tarefeynin hukukuna mütaallik 
bir ciheti bu madde ile takyidetmeye lüzum 
yoktur. Bu bapta bir mâna da göremiyorum. 

Sonra bir defa meclisi idare azaları bu komis
yonda bulunamıyacağı halde mukarrerata karşı 
itiraz üzerine ikinci defa tetkikte esasen meclisi 
idare reisi bulunan Reisi Hükümet, meclisi idare 
reisi olduğu için ikinci tetkikte bulunuyor. Bu 
cihetin de salim bir surette tashihi lâzımdır. Hal
buki bu şekilde zannediyorum ki mesele daha 
ziyade tavik ediliyor ve tamamiyle iyi bir karar 
çıkarılmamasına sebebolunuyor. Binaenaleyh ben
deniz, tekrar tetkikin, itirazan vâki olacak ikinci 
tetkikin mahkemelere verilmesini teklif ediyorum. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir kere, 
Mazbata Muharriri Beyefendiden soruyorum. 
Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında her komis
yonun bulunduğu mahal müddeiiumumisi huku
ku umumiyeyi muhafazaten müddeti mezkûre zar
fında meclisi idareye itirazan tetkik talebini der
meyan etmeye salâhiyettardır. 

Buradaki hukuku umumiyeden maksat ne
dir? Bu komisyonlar âdi gasıp dâvası da niyet 
edecekler mi, etmiyeeekler mi? 
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î Zannedersem birinci maddede; âdiyen gasıp 

tâbiri var. Velevki âdiyen gasıp dahi olsa, bu da 
cezayı müstelzimdir. Şu halde hukuku umumiye 

ı tabiriyle, bu komisyonlara bir ceza dâvası ver-
mekliği ve bu dâva üzerine de bu komisyonlar 
hükmetmezse müddeiiumumilerin meclisi idareye 
itiraz etmelerini ve itiraz üzerine kararı tashih 
ettirebilmelerini anlamıyorum. Bu itiraz hukuku 
umumiyeden midir? Yoksa menfaati Hazine ikti-
zası mıdır? Bunu tasrih etsinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim mâruzâtımdan evvel maddeyi okuyayım. 

«Komisyonların mukarreratı beş gün zarfın
da tarafeynden birinin veya şahsı şalisin itirazı 
idaresinde tekrar tetkik olunur. İşbu kararlar 
'katidir. Her komisyonun bulunduğu mahal 

vüzerine komisyonun bulunduğu mahal meclisi 
müddeiiumumisi hukuku umumiyeyi muhafaza-
tan müddeti mezkûre zarfında meclisi idareye 
itirazan tetkik talebini dermeyan etmeye salâ
hiyettardır» 

Maddede bir kere işbu kararlar katidir, «deni
yor. Sonra aşağıda müddeiiumumiye hakkı iti
raz veriliyor. Bir kere bu «Kararlar katidir» 
fıkrası ile aşağıdaki fıkra birbirine müteba-
yindir. Sonra «Her komisyonun bulunduğu ma
hal müddeiiumumisi hukuku umumiyeyi muhafa
zadan müddeti mezkûre zarfında meclisi idareye 
itirazan tetkik talebini ilâh...» deniyor. Bende-
nizce bu mesele idari ve daha ziyade hukukidir. 
Kararlara müddeiiumuminin müdahalesini zait 
görüyorum. Meselâ komisyon birinin yedinde 
menhup bir emval gördü. Ve bir adam komisyona 
müracaat ederek dedi ki filân adamda emvali 
menhube vardır. Komisyon o malı o adamın elin
den alacak, komisyon bir hak alıyor. Fakat müd-

I deiiumumi kimin namına müdahale edecek? 

Bendeniz müdd'eiiumuminin müdahalesini zait 
! görüyorum. Ortada müddeiiumuminin müdaha-
. leşini icabedecek bir şey yoktur. Müddeiiumumi 
komisyonun muttali olmadığı ve fakat kendisinin 
malûmatı olan, emvali menhubeye ait bir malı 
komisyona malûmat vermek suretiyle mi müda
hale edecek, yoksa filân adamın elinde bulunan 
bir malı niçin aldınız? diye mi müdahale ede
cek? Bendeniz bu maddenin son fıkrasının tay-
yını teklif ediyorum. 

REÎS — Tunalı Hilmi Bey buyurun. 
TUNALI HtLMÎ B. (Bolu) — Efendim Maz-
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bata Muharriri Beyi tevkil ettim. Maddenin ay
nen kabulünü teklif ediyorum. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, bu 
heyetlere ne dersek diyelim her hangi bir hü
küm vermeleri hasebiyle bir mahkemedir. 

Dr. HUSTAFA B. (Kozan) — Hayır hayır 
mahkeme değildir. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Rica ede
rim her hangi bir hüküm ita eden bir heyet ne 
olursa o, bir mahkemedir. îşte bu heyetlere ne 
dersek diyelim, 'bunların verdikleri kararda bel
ki bir hata olabilir. Biz yapılacak bu hataları 
tashih edebilmek için tarafeyne bir itiraz hak
kı veriyoruz. Ve şüphesiz böyle bir itiraz hak
kı verilince bir mercii tetkik de lâzım.. Madem
ki, hususi heyetler tenkil ediliyor. Bu heyetle
rin mercii, mahkemeler olması doğru değildir. 
Mahkemeler birtakım usulü muayyeneye tâbidir. 
Bu komisyonlar ise usulü muayyeneye tâbi değil
dir. Usulü muayyeneye tâbi olmıyan bu komis
yonların vereceği mulkarrerat dahi, aynı komis
yonlar gibi bir komisyon vasıtasiyle neticelen
dirilecek. Ve maksat da, komisyonun bu işi 
süratle neticelendirilimesidir. Hattâ meclisi ida
relerin muk'arreratı katidir demek, ikinci bir 
defa daha bu meselenin, komisyona gelip sü
rüncemede kalmasını meni içindir. Bu itibarla 
bir mercii tetkik bulmak lâzımdır. Bu mercii 
tetkik, bâzı, rüfekanın buyurdukları gibi mec
lisi idareler olamaz. Çünkü komisyonlar ayrı, 
meclisi idareler ayrıdır. Biz bu madde ile mec
lisi idarelere, bu gibi vukuıbulacak hususatta 
'bir hakkı tetkik ve binnetice bir hakem salâ
hiyeti veriyoruz. Sırf menhübat komisyonları
nın vermiş olduğu mukarrerata karşı vukubu-
lacak itirazat için bir sıfat ve salâhiyet veriyo
ruz. Çünkü bu maddede bâzı düşüklükler de 
vardır. Meselâ: «îşbu kararlar katidir.» deni
yor. 

Şüphesiz katı olan kararlar, meclisi idare
lerin verdiği kararlardır. Ve bu husus tatbik 
olunurken tereddüt hâsıl olacaktır. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Zapta geçiyor. 
HAKKI HAMI B. (Devamla) — Efendim, 

zabıtlar gidiyor mu? Zabıtlar maatteessüf Heye
ti Muhteremenizde ve mahzenlerde kalıyor. 
Onun için tekrar tetkik ediliyor. (Meclisler ta
rafından verilen karar katidir.) Tarzında ifade 
edilmek istenilirse daha açık ifade edilmiş olur. 
Sonra alt tarafta müddeiumumilerin müdaha-
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| leşini anlamıyorum, çünkü mesaili hukukıyeye 
i baiktıklarma nazaran müddeiiumuminin müda

halesini ieab ettirecek sebep acaba neresidir. 
' Hukuku umumiyeyi sıyanetten maksat; emvali 
| umumiyeyi siyan et midir? Yoksa hukuku umu-
| miyeden maksat efradın hukukuna müdahalesi 

ancak ceza cihetindendir. Yoksa hukuku şah-
i siyeden dolayı müddeiiumuminin bir hakkı mü-
J dahalesi yoktur. Onun için eğer emvali devleti 
j sıyaneten ise doğru. Yok, murat bu değil ise bu 
i müddeiiumumilerin bulunmasına lümm yoktur. 
j Bunun tayyı lâzımdır. 

| REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
1 dair iki takrir vardır. 
i ZtYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
; evvelâ Gazianteb Mebusu Muhteremi diyor ki, 
j birinci maddede rüesayi memurini mülkiye hem 
i menhübat komisyonuna riyaset edecekler ve 
ı aynı zamanda meclisi idarenin reisi oldukları 
I için hem kendileri istinaf edecekler, hem kendi-
| leri reis olacaklardır. Mütalâası doğrudur. Fa

kat malûmuâliniz bir yerde bir komisyor^ teş
kil olunmıyacak, birkaç komisyon olacaktır. 
Şayet o rüesayi memurinden birisi riyaset etti-

i ği komisyonun evrakı orada tetkik edilmek lâ-
zımgelirse orada riyaset etmiyebilir. Altıncı 

I madde mucibince zaten bu husus için talimatna
me yazacaklardır. Bu talimatnameyi Hükümet 

j nazarı itibara alacaktır. Sonra en ziyade itiraz 
] olunan cihet müddeiiumumilerin buradaki va

zifesi malûmuâliniz eytamı sigar ve emvali emî-
riye haklarını arıyacaklardır. Ve Teşkili Ma-

j hakim Kanununun altıncı maddesi mucibince 
I müddeiumumiler hukuku umumiyeye mütaal-

lik dâvalara müdahaleye hakları vardır. Yoksa 
hukuku umumiyeden maksat, Nebil Efendinin 
buyurdukları gibi ceza mahiyetinde değildir. 

i Yalnız işbu kararlar »katidir. Kelimesinin eğer 
i yeri fena düşmüş ise - Hakkı Hami Beyin bu

yurduğu gibi - bu, sonuna alınabilir. Işîbu tet-
j kik olunan kararlar katidir, suretinde tashih 

olunabilir. Evet işbu tetkik olunan kararlar 
katidir, denilebilir. Sonra bir usulü muayyene 
meselesinden bahis buyurdular. Vakıa usulü 
muayyeneyi uzunuzadıya bu kanuna sığdıramı-
yacağız. Fakat her halde Adliye Vekili tali
matnamede bu hususu nazarı itibara alacaktır. 
Mevcut usullerden birisine tebean bu komisyo-

' na ısrar edeceklerdir, ve encümeni âliniz bu 
kanaattedir. 
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RASÎH Ef. (Antalya) — işbu tetkik olu

nan kararlar şeklinde tashih olunabilir, buyur
dular. Fakat o vakit tetkika sevk •olunan, 
itiraz olunan kararlar meslkût kalır. Onun için 
(işbu kararlar) şeklinde kalması daha muva
fıktır. İtiraz etmezse zaten karar "katî oldu 
bitti. Binaenaleyh bendenizin fikrine e zatı âlini
zin buyurduğunu camidir. Zaten mırkarrerata 
beş gün zarfında itiraz tabiî 'kalıyor. Beş gün 
zarfmkla itiraz ederse tetkik olunan kararlar 
katî kalıyor. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Bendeniz 
onu varit görmüyorum. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Bey
efendi! Meclisi idarenin vermiş olduğu karara 
müddeiiumumi itiraz ediyor. Malûmuâliniz mec
lisi idarenin kararlarının tetkiki mafevk meclis
te olur. Yani Şûrayı Devlette olur. Sonra mec
lisi idarenin kararma müddeiiumumi itiraz ettik
ten sonra meclisi idare kararında ısrar ederse.. 

ZIYA HIJRŞİD B. (Lâzistan) — Öyle bir 
şey ybktur. Anlamamışsınız veyahut iyi okuma
mışsınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Meclisi 
umuminin kararına müddeiiumumi itiraz etti. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Kanunda 
meclisi idarenin kararına itiraz eden müddeii
umumi yoktur. Eğer maddenin bir yerinden çı
kartıyorsan bendeniz taraftar değilim. Meclisi 
idarenin kararına itiraz eden müddeiiumumi yok
tur. Süleyman Beyefendi! Belki nazarınızdan 
kaçmış olacak. 

MUSTAFA Kemal B. (Ertuğrul) — İşbu 
kararlar katidir, buyuruluyor. Usulü Muhake-
matı Cezaiye Kanununda işbu kararların kabili 
temyiz olduğunu gösterir. Bu muayyen ve katî 
olan ahkâmdan mâdut mudur? Yoksa başka ah
kâm mıdır? 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Onu tali
matnameyi yapacak olan Adliye Vekili söylesin. 

MÜFİD Ef, (Kırşehir) — Efendim; dör
düncü maddede komisyonların mukarreratma 
beş gün zarfında itiraz edilmek hakkı veriliyor. 
Tarafeynin bulunmadığı yerlerde hukuku eyta
ma ve saireye taallûk eden aksama müddeiumu
milere de hakkı itiraz bahsedilmesi muvafıkı ha
kikattir. Yalnız müddeiiumumiler nereden ha
berdar olacak da bu hakkı itirazını ifade edebi
lecek? Bunun için müddeiiumumilere komisyon-
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lar tarafından ittihaz olunan kararların tebliğ 
edilmesini usul ittihaz edersek müddeiumumile
rin itiraza bir salâhiyeti olduğunu ve itiraz hak
kını da dermeyan edebileceğini anlatmış oluruz. 
Valinin müddeiiumumiye tebliğ etmediği bir şe
yi o müddeiiumuminin bilmesi için keramet lâ 
zımdır. Bunun için bir takrir veriyorum, işbu 
kararlar katidir ibaresinden sonra bu kararların 
bir sureti müddeiiumumilere tebliğ olunur. 
M.üddeiiumumilcr de müddeti mezkûre zarfın
da itirazan tetkikine salâhiyattardır, denilebilir. 
Bir de aşağıdaki hukuku umumiyeyi muhafaza 
cümlesinin tayyını teklif ediyorum. Zaittir. 
Oünkü. itiraz, hukuku umumiyeyi muhafaza 
noktasından değildir. Bunun için de bir takrir 
veriyorum. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Zannederim ki 
meselenin aslına bir komisyon takılmış olma
sından dolayı ehemmiyetsiz bırakılmış bir key
fiyet var. Komisyonların mukarrerat ve mü-
za^eratım hafi surette dermeyan etmesi ihti
mali vardır. Ve bu mümkündür. Fakat; şu me
sele ki; mesaili umumiye ve hukuka taallûk 
eden bir meseledir. Ve bunda binlerce mevzuat 
olur. Bu gibi ahvalde tahkikat ve tetkikatı 
kanuniye icrasına memur olanlar hafi bir su
rette müzakere ve tetkikat icra ederlerse, bun
dan hiçbir şey istifade edilmiş olmaz. Bina
enaleyh; buna bir sureti aleniye verilmelidir. 
Nasıl ki yüz kuruşluk bir dâvada mahkemeye 
müracaat edildiği zaman aleniyete vaz'edilir. 
Ve bu aleniyettir ki; herkesin hukukunu mu
hafazaya medar olan ahvaldendir. Bir cihet da
ha vardır ki; Müfid Efendi biraderimiz o nok
taya biraz iliştiler. Müddeiiumumilerin hakkı 
itirazı bahsinde bir tebliğ sureti gösterdiler. 
Ya tarafeynden veya eytamdan madudolan kim
seler için hakkı itiraza medar olacak bir teb
liğ bu kanun vaz'edilirken düşünüldü mü? 
Beş gün zarfında itiraz vukubulmadığı taayün 
ederse bin liralık, iki bin liralık bir dâva bir 
gayrimenkul emval, bir hak zayi oluyor. Diğer 
taraf için kabili icra bir vaziyete geliyor. 
Vekil böyle bir keyifyeti kablettetkik bir mü
zakere dairesinde icra edildiğine katiyetle hük
metmek doğru mudur? Ve buna kim inanabi
lir. Yüz kuruşluk bir dâvanın alenen müzake
resini kabul buyuruyorsunuz da böyle bin li
ralık bir dâvanın aleni olmasını niçin kabul 
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etmiyorsunuz? Binaenaleyh; bu kanun bu ci- ı 
betten noksandır. Bu iki keyfiyet ıslah edilme- ı 
lidir. 

ALİ VEFA B. (Antalya) — Efendim, ben
deniz mâruzâtımı Yasin Beyin daha iyi izah s 
ettiğini Mazbata Muharriri Beyin ifadesinden 
anladım. Valinz kaymakamlar hem menhubat j 
komisyonları da hem de meclisi idarede riyaset et
tiğine nazaran bunların ikisinde de bulunması 
doğru değildir, Gerçi Mazbata' Muharriri Bey
efendi verilecek talimatta bunlar zikredilecek 
demiş ise de talimat kanun kuvvetinde olma
dığından bunun kanunda zikredilmesini teklif 
ediyorum. Ye buna dair de bir takrir veriyo
rum. 

REİS — Efendim, söa alan arkadaşlarımız 
sözlerini söylediler. Müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. Efendim maddeyi reye koyacaktım, ekse
riyette tereddüt hâsıl olmuştur. Yalnız İcra 
Vekilleri Reisi Rauf Beyefendinin bir tebliği ı 
var. Ondan sonra Celseyi tatil edeceğim. Ekse
riyet toplanınca söz Rauf Beyindir. 

2. — Lozan Sulh Konferansı hakkında Ha
riciye Vekili İsmet Paşadan mevrut telgraf; 

REİS — Rauf Beyefendinin bir tebligatı 
olacak. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Mec- I 
lise tebligat olunur mu? Arz edecek rica ederim, 
dikkat buyurun. Reis Bey. 

•İCRA VEKILLERI HEYETI REÎSI 
RAUF B. — Efendim Sulh Heyeti Murahha-
samız Reisi Hariciye Vekilimiz İsmet Paşa Haz
retlerinden bu sabah bir telgraf aldım. Heyeti 
Aliyenize arzı bir vecibe addettim. Telgraf 14 
Teşrinisani 1922 de Lozan'dan çekiliyor. 

Ankara'da İcra Vekilleri Riyasetine 
Lozan'a muvasalatımı âtideki telgrafla, Fran

sa, İngiltere, İtalya Hariciye Nazırlarına bil
dirdim. 

«Sulh Konferansının içtimai hakkında Fran
sa, İngiltere, İtalya hükümetleri tarafından Tür
kiye Büyük Millet. Meclisi Hükümetine resmen 
vukubuktıı davet ve bu bapta teati olunan notalar 
üzerine bu konferansın küşadı için 13 Teşrini
sani tarihi sureti kafiyede takarrür ettiği ci
hetle Lozan'a muvasalat eden Türk Heyeti Mu- J 
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rahhasasının sureti müşterekede takarrür eden 
bâlâda mezkûr tarihte müzakerata girişmeye 
âmede bulunduğunu zatıasilânelerine tebliğ ile 
kesbi şeref eylerim. 

«Akdi sulhun taliki Türk milleti için vüsati 
takdir edilecek fedakârlıklar ve mezahimi te
madi ettirecek ve bertaraf edilmesi münhası
ran bizim hüsnüniyetimize taallûk etmiyen gay-
rimuntassar netayiç tevlidedelbileeek bir mahi
yette olduğunu benimle birlikte zatı asilâne-
leri de takdir edecektir. Bu cihetle cihan sul
hunun menfaati namına konferansın muvaffa
kiyeti seriası için perverde ettiğim en hararetli 
temennileri zatıasilânelerine tebliğ ve ihtiramatı 
fa ikamın teminine müsaraat eylerim.» 

14 Teşrinisani 1338 
îsmet 

RAUF B. (Devamla) — Malûmuâliniz arka
daşlar Müttefik Devletlerin sulh konferansının 
iptidası tarihi olarak 13 Teşrinisani tarihini bize 
teklif ettikleri ve tarafımızdan sulhun sürati is
tihsali için İzmir'in daha münasibolacağı ve 
telgraf muhaberatının teahhürü dolayısiyle me
selenin teahhüra uğrıyabilöeeği serd edilmekle 
beraber binnetiee Lozan'ın mahalli içtima olmak 
üzere kabulü zaruri görülmüş ve öyle cevap ve
rilmişti. Bu cevabımızı bir cevabi nota ile de senet 
ittihaz ettiklerini ayrıca devletler bize bildir
mişlerdi. Şu halde Mcelisi Âlinizin en yüksek his
siyatı sulhperverane ile mütehassis olduğunu bir 
kere daha ispat etmek için zamanın müsaadesiz-
liğine bakmıyarak her türlü vesaitten istifade 
ederek sulh yapmak için sulh murahhaslarımızı 
vaktimuayyeninde Lozan'da bulundurduk. İçti
ma tarihi geldi. Diğer devlet murahhasları orada 
henüz ispatı vücudetmediler. Hariciye Vekilimiz 
bu nota ile Büyük Millet Meclisimizin doğrudan 
doğruya milletimizin âmâli sulhperveranesini 
Düveli Müttefika Hariciye Nazırlarına tebliğ et
tikten başka sulhun akdinin teahhurundan 
tevelldedeeek mahaziri sarahaten ifade etmiş ve 
bunu menetmek için yalınz, bizim hüsnüniyetimi
zin kâfi olmadiğmı da işaret etmiş, bu suretle 
milletimize ve mümessili hakikileri olan sizlere 
bir daha tekrar ediyorum: Cihana bir kere daha 
bizim sulh istihsali için mücadele ettiğimizi ve 
istiklâli millîden başka hiçbir şey istemediğimizi 
cihana ilân etmiş oluyoruz. 

REİS — Rauf Beyefendi Mazhar Müfid Be-
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yefendinin sual takririnin cevabını veriyorlar. 
Şimdi bu cevabı kâfi görüyorlar mı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Kâfidir 
«fendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şifahi 
bir sual sormaklığıma müsaade buyuruluyor mu? 

Efendim! Gazetelerde Amerika efkârı umu-
miyesinin aleyhimize imaleye çalışıldığın] ve pro
paganda edildiğini görüyoruz. Buna dair Hükü
metimiz bir şey düşünüyor mu? Lçhimize çevir
meye çalışıyor mu? 

REİS — O başka bir meseledir. Cevap verile
mez. Efendim ekseriyetimiz hâsıl olmuştur. Tak
rirleri reye koyacağım. Fakat ekseriyette tered
düt vardır. Ekseriyet hâsıl oluncaya kadar Salih 
Efendinin sual takririne cevap verilecek. 

9 — SUALLER, CEVAPLAR 

1. •— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, fu
kara ve muhacirinden olan hastaların Ankara 
Gureba Hastanesine niçin kabul edilmediklerine 
dair suali ve Sıhhiye Vekâleti Vekili Doktor 
Tevfik Rüşdü Beyin §ifahi cevabı 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKlLl Dr. TEV-
FÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Erzurum Mebu
su Salih Efendinin takririni müsaade ederseniz 
okuyorum : 

«Hapisanei Umumide ve cevami köşele
rinde hasta kalan fukara ve muhacirin ıberayı 
tedavi Ankara Gureha Hastanesine sevk veya 
müracaat edildiği ve eylediği halde ücret ve"-
rilmediği, verilemediği için hastanelere kabul 
edilmediği mevsukan istihbar kılınmaktadır. 
Bu cihetin doğru olup olmadığını ve fukaranın 
ve alelhusus mahpusinin süratle tedavisine ça
re düşünülüp düşünülmediğini Sıhhiye Vekâ
letinden sual ederim.» 

Salih Efendinin suali vâkıdır. Hapsaneden 
'müracaat eden bir hasta, hastanenin ve yata
ğının kifayet etmemesinden dolayı maattees
süf kabul edilememiştir. Çünkü hirmünasebe 
takdir ve şükranla zikretmeye mecburum ki, An-
ikara Vilâyet Meclisi Hükümetin tahsisatına ih
tiyaç göstermiyerek (29 500) lira tahsisatla 
Ankara Gureba Hastanesini idame etmektedir. 
Ve en iyi mütehassısları çalıştırmaktadır. Ne 
yapalım ki hapsanelerin hastaları, bütün vilâ
yet civarının mecnunları memlekette ve etraf
ta muhtacı tedavi olan herkes ve herkes ancak 
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tek bir hastaneye müracaat edebilmektedir. El-
yevxiı hastanede ücretli tedavi usulü hastane 
masarif atma medar olabilmek için kabul edil
mesine rağmen itiraf etmeye mecburum ki, tat
bik edilememiştir. Ve bugün bu sual varakası 
üzerine hastanede yaptığım tahkikatta ücretli 
hasta olarak iki mebus arkadaşımıza ait hemen 
hastaneye alınması zaruri olan iki hasta ile bir 
ameliyat yapılmış üçüncü bir hastadan başka 
ücretle alınmış bir hasta yoktur. Kânunusani 
133S senesi zarfında bugüne kadar hastaneye 
ancak 91 ücretli hasta kabul edilmiş ve buna 
mukabil de 973 hasta, malûl, mevkuf, muhacir 
ve gureba kabul ve tedavi edilmiştir. Ücretli
ler âdeta yüzde onunu teşkil edememektedir. 
Bu ihtiyacı azîme mukabil maatteessüf kabul 
edilmemesi yerin mevcudolmamasındandır. Ka
bul edilemiyen hastalara yer tedarik etmek için 
istanbul, Toptaşı Bimarhanesinin yataklarını 
bira/ daha fazlalaştırarak buradaki meccanini 
sevk etmeyi düşündüm. Bu suretle de biraz faz
la yatak açılmak imkânını hazırlıyorum. Aynı 
zamanda Adliye Velkili Bey arkadaşımdan ve di
ğer vilâyattan rica ederim. Hapsame için bir has
tane yapılmasını hiç olmazsa bir (revir) de
nilen, yani ayakta kabili tedavi olan 'hastaların 
(kafbulüne mahsus bir yer yaptırsınlar! Bu husus 
için aramızda (anlaşıyoruz. îmkân ve zaman nis
petinde hastaneyi en faal bir hale ıkoymaya ça
lışıyoruz. Bu hususta Anfkam Meclisi Umumisi
nin hizmetini şükranla yâdetmek mecburiyetin
de bulunuyorum. (Dahiliye Vekâletine aittir) 
sesleri) Müsaade (buyurunuz 'arz edeyim. Hasta
neleri bendeniz daha çok, vilâyetlere ve adliye 
umuruna ait zannediyorum. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Adliyeye irti
batı yoktur. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. /(Devamla) — Ne ise 
Öyle zammediyorum. Memurini aidesiyle görüş
tüm. Bir (revir) tesis edileceiktir. Yani hafif 
hastaların ayakta tedavisi kabil 'olalbileeektir. 
Diğerleri için de yatakların ne kadar teksir ve 
ne kadar tevsii mümlkün ise yapmaya gayret 
edeceğiz. Ve bundan fazla yapmaya da şimdilik 
imkân yoktur. Ancak diğer vilâyet hastalarını 
kendi hastanelerine sevk edip hastaneyi boşalt
maktan maada bir çareye malik değiliz. 

SALİH *Ef. (Erzurum) — Vekil Bey itiraf 
buyuruyorsunuz iki, hapsaneden ve saireden 
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giden hastalar yatak olmadığı için kaibul edil
memişlerdir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. — Hakikat hastalar... 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Evet efendim su

reti hakikiyede Yusufelü muhacirlerinden fakir 
ve çırçıplak olarak müracaat etmişler, fcalbul 
edilmemişlerdir. Esbafbmı (bilemiyorum, hasta
nede de gözümle (görüyorum. Hastalar sırtta 
taşınıyor. Mademki Guretoa Hastanesinde (böyle 
yer almamasından dolayı fukara Ikabul edilemi
yor. Vaktiyle'Hatibi Umumide de askerî hasta
nelerdeki !boş yataklara fukara kaibul ediliyordu. 
Bu ciheti temin etmiş olsanız memlekete hizmet 
etmiş olmaz mısınız1? 

SIHHÎYE VEKALETİ VEKİLİ TEVFİK 
RÜŞDÜ B. — Müsaade ibuyurun arz edeyim. 
Hastane arz ettiğim ıgiibi yüz yataklıdır. 
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Bunun on iki yaltağı hususi ıbir daire halinde 
alüftegâna, 'otuz yatağı meccanine, Tbbı Adlî 
Meclisine ve asarı cinnet devri gösterenlere ve 
(bundan hariç kalan 52 yatak da hariçten gelen 
her türlü hastagâna tahsis edilmiştir. Maahaza 
Harbi Umumide kaibul edilen tedbirin ıhugün de 
tatbiki hüsnünetice verecektir. Bu hususta Mü-
daf aai Milliye Vekâleti nezdinde teşebbüs edece
ğim ve ihüsnütelakki edileceğini ümidediyorum. 

REİS — Kâfi görüyor musunuz? 
SALİH Ef. (Erzurum) — Kâfidir. 
REİS — Efendim, Menhubat komisyonları 

Kanununun dördüncü maddesine ait takrirleri 
reye vaz'edemiyeceğim. Yarın Ne vahi Kanunu 
var. Yarın saat yarımda içtima etmek üzere 
Celceyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 

Menhubat komisyonlarına ait kanun lâyihasının birinci maddesini kabul edenlerin esamisi 

Mustafa B. (Gümüşane), Hüseyin B. (Erzin
can), Sadık B. (Kırşehir), Nafiz B. (Canik), 
Hacı Arif B. (İstanbul), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Numan Üste (İstanbul), Fevzi Ef. 
(Erzincan), Necib B. (Mardin), Ali Rıza B. 
(Kars), Atıf B. (Kayseri), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Ali Saib B. (Urfa), Mehmed Emin 
B. (Ergani), Diya'b Ağa (Dersjm), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Ferid B. (Çorum), Abdullah Ef. 
(Adana), Arif B. (Bitlis), Süleyman Necati B. 
(Erzurum), Osman B. (Kayseri), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Zi
ya B. (Kângırı), Sıdkı B. (Malatya), Ata B. 
(Niğde), Abdürrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), 
Naci B. (Elâziz), Ali Vefa B. (Antalya), Esad 
B. (Mardin), Sadeddin B. (Menteşe), Rasih 
Ef. (Antalya), Esad Ef. (Aydın), Tahir Ef. 
(Kângırı), Âlim Ef. (Kayseri), İzzet B. (To-
kad), Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), Tunalı 
Hilmi B. (Bolu), Tevfik B. (Van), Mehmed 

Akif B. (Burdur), İsmail Şükrü E t (Karahi-
sarı Sahib), Fahreddin B. (Kars), Haşim B. 
(Çorum), Midhat B. (Mardin), Rüşdü B. (Er
gani), Şerif B. (Sinob), Refik B. (Bayezid), 
Kasım B. (Muş), Hacı Nuri Ef, (Siird), Rifat 
B. (Kayseri), Mehmed Şeref B. (Edirne), Re-
cai B. (Trabzon), Salâhaddin B. (Mersin), En
ver B. (İzmir), Hasan Hayri B. (Dersim), Dr. 
Rıza Nur B. (Sinob), Mustafa B. (Dersim), 
Emin B. (Canik), Hafız İbrahim B. (İsparta), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Operatör Emin 
B. (Bursa), Rıza B. (İstanbul), Cevad B. 
(Bolu), Refik Şevket B. (Saruhan), Hafız Ab
dullah Ef. (İzmit), Sıdkı B. (Malatya), Reşad 
B. (Saruhan), llyas Sami Ef. (Muş), İsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Abdullah Ef. (Sinob), Ru
şen B. (Gümüşane), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Ali Rıza B. 
(Kars) 

(Reddeden azanın esamisi) 

Dursun B. (Çorum). 
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İçtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

A — Evrakı muhtelife 
1. — Ukrayna Muahedenamesini teati edecek 

heyet hakkında İcra-Vekilleri Heyetinin tezkeresi 
2. — Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncıı maddele

rinin tefsiri hakkında Memurin Muhakemat En
cümeni Riyaseti tezkeresi 

3. — Adliye Vekâletinden istizah takriri 

B — Encümenlerden mevrut evrak 
1. — Belediye etıbbasının belediye meclisleri

ne azayı tabiiye olarak devamları hakkındaki lâ-
yihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye Encüme
ni mazbatası 

2. — Antalya dâhilinde Seyrek nahiyesi ve 
Erzincan dâhilinde Çıldır namiyle bir kaza ve 
Bayezid livasında yeniden bir liva teşkili hak
kındaki tekliflerin mütalâası beyan edilmek üzere 
Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

3. — Sinob'daki Tersane mahalli hakkında 
Dahiliye ve Kavanirii Maliye Encümenleri maz
batası 

C — Bugün müzakere edilecek mevad 
1. — Murakabe Heyeti intihabının ikmali 
2. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
3. — Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkında

ki lâyihai kanuniye 
4. — Ne vah i Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir) 
5. — Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai 

kanuniye 
6. —'Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
7. — Muvazene Encümeni müdürü maaşının 

bütçeye ilâvesi hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

Ruznamesi 

8. — Harbi Umumi esnasında kura ahalisine 
zimmet kaydolunan âşarm sureti istifası hakkın
daki teklifi kanuni 

9. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Arap Ta
bir ve rüfekası hakkındaki hükmün. tasdikine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

10. — Küreğe nıaJhikûım (Enıraz'oğhı Hasan'in 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı halMkındalki 
lâyihai ikanuniyenin muivıafıik olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

11. — Küreğe mabfkûm Koeakafaoğkı İbra
him'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 'hak-
kında'ki lâyihai İkanuniyenin ,mujvafı!k olduğuna 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

12. — Küreğe mahkûm Ali Kirpioğlu Ali'nin 
'bakıyei müddeti eeza.iyesinin affı hakkındaki 
lâyihai (kanuniyenin muvafık 'olduğuna dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

13. — Başaralı Mustafa Efendinin affı hak
iki ndaki teklifin Heyeti Vefcileye havalesine dair 
Adliye Encümeni mazfbatası 

14. — KesMnli Hasan 'Bey ve (Battal'in af
ları 'hakiki ndaki teklif in Heyeti Ve'kileye hava
lesine dair Adliye Encümeni mazbatası 

15. — Meslken icarlarından iki aylığının Harb 
Vergisi olarak alhzine dair Süleyman Sırrı Be
yin teklifinin •reddini mutazamımm Lâyiha En
cümeni (mazbatası 

16. — Malatya Mebusu Sıdikı Beyin firariler 
•hakkındaki teklifinin -şayanı müzakere olmadı
ğına 'dair Lâyiha Encüme'ni mazîbatası 

s 

17. — Ankara /bağlarındaki tahribata dair 
istidalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 

18. — Ankara Evkaf Müdürü Aili Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida En
cümeni mazîbatası 

T. B. M. M. Matbaası 


