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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
Sayfa 

2:3 

2. — Azayı kiram muamelâtı 7 
1. — Erzurum Mebusu 'Nusrat Efendi

nin Elcezire istiklâl Mahkemesi âzalığm-
dan istifası 7 

2. — Elcezire Cephesi İstiklâl Mahkeme
si için intihap icrası 7,28 

3. — Lâyihalar 3 

1. — Siirdli Şeyh Reşid'in bakıyei müd
deti c'ezaiyesinin affı hakkında kanun lâ
yihası .'? 

2. —• Ercişli Mehmedoğlu Mustafa ve 
refikinin bakıyei müddeti eezaiyelerinin affı 
hakkında kanun lâyihası 3 

o. —••Ziraat Bankası bütçesine tahsisatı 
% munzamına, ilâvesine dair kanun lâyihası 3 

4. — İktisat Vekâletinin İstanbul teşki
lâtı bütçesi hakkında kanun lâyihası 3 

4. — Teklifler 

1. — Burdur Mebusu îsmail Subhi Be
yin, Vilâyatı müstahlasa ve İstanbul'da 
emvali gayrimenkule muamelâtına münha
sır olmak üzere tecili düyun yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/654) 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Medine mücavirlerinin maaşatı hakkında 
kanun teklifi (2/653) 

5. — Tezkereler 

1. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Halil mahdumu Şeydi ile Papaz 
Pavlis ve rüfekası hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi 

6. Takrirler 

1. -— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
memaliki müstahlasadaki memurin hak
kında Heyeti Vekilede zuhur eden ihti-
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lâfın hallinle dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi ve Encümeni Mahsus mazbata
sının bir an evvel ruznameye alınmasına 
dair takriri 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, ^Bulgaristan'da, Sofya'da bulunan ca
miin yıkılmaması için Hariciye Vekâleti
nin teşebbüste bulunmasına dair takriri 

3. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efen
dinin, pamuklu kumaşların Gümrük Res
mine dair takriri 

4. —• Çorum Mebusu Hâşim ıBeyin, 
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Sayfa Sayfa 

Lâzistan livası isminin Rize livası olarak 
değiştirilmesine dair takriri 6:7 

7. — Mazbatalar 7 
1. —• Tıp Fakültesinden neşet edecek 

etibbayı mülkiyenin sureti istihdamları 
hakkında kanun lâyiihası ve Sıhhiye En
cümeni mazbatası 7 

8. — Müzakere edilen maddeler 8 
1. — Memaliki müstahlasadaki memu

rin hakkında Heyeti Vekile de zuhur eden 
ihtilâfın halline dmî  İcra Vekilleri He
yeti Riyaset^ tezkeresi ve Encümeni Mah
sus mazbatası 8:28 

B Î R Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat : saat : 1,2)5 

BEİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Süleyman Sim Bey (Yozgad), M]anmud Said Bey (Muş) 

REİS T— Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Lord Curzon'un 
Lozan Konferansmdaki beyanatı ahiresi üzeri
ne müzakere açılarak kâfi' görüldükten sonra 
Hariciye Vekâletinin sulh murahhasları vasıta-
siyle beyanatı vakıayı protesto eylemesi ve bu 
bapta, verilen istanbul Mebusu Ali Riza, izmit 
Mebusu Sim, Erzurum Mebusu Salih, Erzincan 
Mebusu Hüseyin, Malatya Mebusu Sdkı, Muş 
Mebusu Ilyas Sami beylerle rüfekasınm takrir
lerinin Hariciye Vekâletine tevdii karargir 
oldu. Vilâyatı müst&lilâsa Aşar hissei ianesi 
hakkındaki Kanun ile Gaziantefo Mebusu Abdür-
ralıman Lâmi Efendinin taım tahsisatına dair 
karar ikinci defa tâyini esami ile reye konularak 
birincisi 63 redde ve 5 müstenkife karşı 76 rey 

ile, ikincisi de kırk altı ret ve 1!6 müstenkife 
karşı 78 reyle kabul edildi. Elcezire Cephesi is
tiklâl Mahkemesi için reyler toplandı ve Celsei 
hafiyeye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat Elcezire Cephesi istiklâl Mah
kemesi intihabatında Karesi Mebusu Hacim Mu-
hiddin Beyin 119 reyle Riyasete, Niğde Mebusu 
Hakkı Paşanın 126 ve Erzurum Mfebusu Nusrat 
Efendinin 132 reyle âzalığa intihabedilmiş ol
dukları re Baycsıid Mebusu Hacı Mehmed 
Efendinin vefa* etmiş olduğu tebliğ edilerek Cu
martesi günü toplanmak üzere içtimaa nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı Mahmud Smdm 

RE IS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var nr? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. 
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SALİH Ef. (JSrzurum) — Lord Curzon'un 

beyanatı ahıresi denmiş. Beyanatı sehîf esidir bu! 

REÎS — Efendim, aynen kabul edilmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Beyanatı sehîfedir. 
Aynen kabul edilmiyor. 

3. — LÂYİHALAR 

1. —SiirdM Şeh Reşid'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında kanun lâyihası 

REİS — Efendim, evrakı varideyi okuyorum. 
Sürdü Şeyh Reşid'in bakıyei müddeti cezaiye-
sinin affı hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var. Adliye Encümenine. 

2.— E reisli Mehmedoğlu Mustafa ve refi
kinin bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı hakkım-
da kanun lâyihası 

RElS — Ercişli Mehmedoğlu Mustafa ve re
fikinin bakıyei müddei cezaiyelerinin affına dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. 
Adliye. Encümenine 

3. — Ziraat Bankası bütçesine tahsisatı 
munzamme ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS — Ziraat Bankası bütçesine tahsisatı 
munzamme itasına dair lâyihai kanuniye var. 
MuvazÇnei Maliye Encümenine. 

i. — İktisĞt Vekâletinin İstanbul teşkilâtı 
bütçesi hakkımda kanun lâyihası 

REÎS — İktisat Vekâleti İstanbul bütçesi 
hakkında tieyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye var. Muvazenei Maliye Encümenine. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye mah

kûm Halil Mahdumu Şeydi ile Papaz Pavlis ve 
rüf ekosu hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Pa
paz-Pavlis ve rüfekasiyle Haliloğlu Şeydi hak
kındaki evrak var. Adliye Encümenine 

4. — TEKLİFLER 

/. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
Vüâyatı müstahlasa ve İstanbul'da emvali men

kule muamelâtına münhasır olmak üzere tecili 
düyun yapılmasım dair kanun teklifi (2/654) 

REİS — Vilâyati müstahlasa ve İstanbul ve 
Bilâdı 'Selâse'de emvali gayrimenkule muamelâ
tına münhasır tecili düyun hakkında Burdur 
Mebusu Ismaü, Subhi Beyin teklifi kanunisi var. 
Lâyiha Encümenine. 

2. — Erzurum 31 ebusu* Salih Efendinin, Me
dine mücavirlerinin maaşatı hakkında kanun 
teklifi (2/653) 

REİS — Medine mücavirlerinden olup İstan
bul'da bulunanlara maaşlarının tesviyesi hak
kında Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemü Beyin, memali-
• ki müstdhİasadaki memurin hakkında Heyeti Ve-

kilede zuhur eden ihtilâfın halline dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Encümeni 
Mahsus mazbatasının bir %?ı evvel ruznameye 
alınmasına dair takriri 

REÎS — Memaıüki müstahlasa • memurini 
hakkında Heyeti Vekilede zuhur eden ihtilâfa 
dair Encümeni Mahsus mazbatasının takdimen 
müzakeresine dair Kütahya Mdbüsu Cemil Bey
le rüfekasmm temenni takriri var. Okunacak
tır. 

Riyaseti Üelileye 
Hasbelkader düşman işgali altında kalıp 

da vazaifi vataniye ve vicdaniyelerini 'bihakkın 
ifa etmiş hir hayli teiniz ve pak memurla mm z 
vardır ki bunların tavzif ve hattâ bâzılarının 
taltifi bile icafbederken malûm olan Heyeti Ve
kile kararına tevfikan bu gibilerin derhal me
muriyetlerine nihayet verilmiş ve 'bir tarafa tâ
yinlerine de imkân hulunamamıştır. Binaena
leyh tbu gibi memurinin dyevm metruk ve 
münvsi bir 'halde bırakılmaları Heyeti Celilenin 
nasfeti vicdariiyesiyle gayrikalbili telif olduğun
dan Encümeni Ma'hsusunoa tetkik edilmiş ve 
muhtacı müzakere Ibir halde hazır ve müheyya 
'bulunmuş idiğü zannmda bulunduğumuz kara
rı mephıisünanh hakkındaki tadilnatnenin t^k-
dimen müzakere ve intaciyle memurini mumai
leyhimin takriben "beş aydan 'beri temadi eyli-

& 
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yen mağduriyetlerine nihayet -verilmesi lüzu
munu teklif eyleriz. 

25 Kânunusani 1339 
Kütahya Karesi Karesi 

Cemil Abdülkafur Hasan Basri 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim! Trakya'daki jandarma
ların tahsisatına dair bir kanun lâyihası Heyeti 
Aliyenize arz edilmiştir. Bu vaziyetin daha zi
yade temadisinde oradaki kıymettar jandarma
larımız maişet no'ktai nazarından çok büyük 
müşkilâta mâruz kalaea'ktır. Bunun müstacelen 
müzakeresi için 'bugün ruznameye alınarak mü
zakeresini arz ve teklif eylerim. 

REÎS — Efendim müsaadenizle Heyeti Ce-
lilenin hir kararı vardır. Bir numara sıram var
dır. Üçüncü olacak. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Çok eski 
Ibu. 

REÎS — Evet efendim, (her ne olursa olsun 
ruzname sırasını bozmaya dünkü kararınızı 'bu
günkü kararla nakzetmeye lüzum yoktur. Nu
mara sırası vardır. «Bunu da müstacel ruzna-
meye alarak müzakere ederiz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Takdimen 
müzakeresi elzemdir. Üç dört aylık bir şeydir-. 

RAUF B. — Efendim! Bunun müstacelen 
müzakeresini tekrar arz ve teklif ediyorum. 
Heyeti Celileniz ne karar verirseniz 'bendeniz-
ee o, mutadır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Rete Bey! Bende
nizin okunan takririm intacedilmeden bunun 
okunması nizamnameye muhaliftir. 

REÎS — Müsaadei âlileriyle arz edeyim. He
yeti Celile bir ueul ittihaz 'buyurdular. Takdi
men, tereihan müzakeresi demek, müstacel ruz
name sırasına girmek demektir. Bütün mesaile 
esasen takdim ve tercihe dair bir listeniz var
dır. Bu liste tadil edilmeden 'buna tefavvuk 
eden bir mesele için ayrıca bir karar vermek 
lâzımdır. Halbuki numara sırasına girmesini 
esas ittihaz (buyurdunuz, eğer bunu da tağyir 
ve takyidedecekseniz Heyeti Celilenizin 'ayrica 
bir kararı lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
•bâzı nıösail vardır ki o da açlıkdır. Açlığın za
manı yoktur, açtır her şeye tereihan (bunu mü
zakere edelim. 
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REİS — Efendim İcra Vekilleri Heyeti Re

isi Beyefendi ibu meselenin nmzakeresinin tak
dimen tercihini teklif ediyorlar. Bir de Cemil 
Beyefendinin memaliki müstahlasa memurini 
hakkında Heyeti Vekilede zuhur eden ihtilâ
fın halli hakkındaki takriri ve (buna dair En
cümeni Mahsus mazbatası var, onun müzake
resi teklif ediliyor. Heyeti Celilenin kararını 
evvelemirde bu... 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey! Söz isterim. 

REİS — Yani bütün mesaile takdimi lâzım-
gelmez diyeceksiniz (buyuran! 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim gerek Rauf Beyefendinin, gerek 
Cemil Beyefendi Hazretlerinin takdi'men müza
keresini teklif eyledikleri mesail, memurlara 
taallûk eder. Memurlara taallûk eden mesailin 
bu kadar ehemmiyeti varsa halka tallûk eden 
bir meselenin (bundan dalha fazla ehemmiyeti 
vardır. 

Bir taraf tazyiki maişet altında ise diğer ta
raf da idaresizlik altındadır. Çok rica ede
rim halka taallûk eden bir kanuna hiçbir ka
nun takdim edilemez. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim! Abdülkadir Kemali Be
yin Heyeti Aliyenize mâruzâtı, benim Heyeti 
Aliyenize taallûk eden mâruzâtımı halk ve me
mur diye ayırarak tarafgirane (beyanatta bu
lundular. Efendiler memur halkımızın hizmet
kârıdır. (Hâkimidir sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Hiçbir maksadı analhsusum yoktur. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Memur hakkında (Gürültüler) öyledir 
efendim. Memurdan maksat milletin umuru
nu aksar ve eşlem tarzda idareye milletin 
tevkil ettiği hüddamlarıdır. Jandarma hakkm-
raki mâruzâtım da Abdülkadir Kemali Bey
efendinin Heyeti Aliyenize vâki olan beyana
tını teyifdedei'. Jandarmalarımız, refah ve asa
yişi dahiliyi temin ile muvazzaftırlar. Halkın 
pek ziyade arzu ettiği asayiş ve sükûneti en 
.mükemmel surette temine çalışan memurları
mızın terfihi lâzımdır. Onun için halk ve me
mur diye ayırmiyaîım hepsi milletin umuru
dur ve îhangiısini Heyeti Aliyeniz mücerrah gö
rürseniz tabiî onu takdim edersiniz. 

- * - -
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SALİH E l (Emmim) — Beyefendi jan

darma efradım ordu efradı gibi tanıtmıyor mu
sunuz! 

RAUF B. • Jandarma diyoruz. 
SALİH E l (Erzurum) — Jandarma kuvvei 

musallana değil mi? O halde müzafcereisi 'lâzım
dır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler! Evve
lemirde «bendenizle refiklerim Abdülgafur Efen
di Karesi ve Basri B. Karesi taraflarından da 
iştirak olunmuş olan takririmiz okunmuş ve 
henüz intaced ilmem iş iken Makamı Riyaset 
Rauf Beye söz verip de mesaili karıştırmış 
olduğundan »dolayı bir kere Makamı Riyaseti 
muaheze 'mecburiyetindeyim. (Handeler) haklı 
bir şeye gülünür mü efendim? Sonra efendiler! 
Bendenizin vermiş olduğum takrir, o kadar 
düşünülecek viedani bir meseledir ki, artık 
bunu ifade edecek 'bir kelime bulamıyorum. 
Efendiler İzmir'in ne suretle düşman işgali 
altına girdiğini hepiniz biliyorsunuz. Orada bu
lunan alnı açık, yüzü p&k zavallı memurini Os
maniye.. (Osmanlı yok sesleri) pekâlâ Türk 
memurları diyorum, fakat bir va'kit* Omanlı-
likla iftihar ediyorduk. Zavallı memurlarımız 
hicret etmek isterlerken, mahallin ahalii îslâ-
raiyesi tarafından düşman işgali altında va-
zifei vataniyeye davet edilmişlerdir ve bihak
kın Türkoğlu Türk olduklarını göstererek iş
gal altina, Yunan tazyikine rağmen millete ifayı 
hizmet etmişlerdir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Millete 
•mi?.. Estağfurullah... 

OEMİL B. (Devamla) — Evet, millete hiz
met etmişlerdir. Efendiler! Bu gibi memurlar... 

REİS — Beyefendi müzakere esas hak
kında değil. (Takririni izah ediyor, devam 
sesleri) 

CEMİL B. (Devamla) — Efendim bu gibi 
memurların zafer ferdasında tavzif veya'hnt' 
taltif edilmeleri icabederken, bâzı fenaların 
sırasına bunlar da girdirilerek Heyeti Vekile' 
karariyle memuriyetlerinden mahrum edilmiş
lerdir ve bugüne değin hâlâ perişan . bir hal
de yaşamaktadırlar. Binaenaleyh Heyeti Celile-
ee Heyeti Yekiienin. kararını tadil ve tetkik 
etmek üzere - işittiğime göre -jbir komisyon 
teşkil edilmiş ve bu encümen şimdiye değin 
tetkikatım yapmış, bitirmiş ise, müstacelen 
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Meclise getirilerek müzakeresini, bitirmemiş 
ise tacilini teklif ediyorum. Teklifim bundan 
ibarettir. Makamı Riyaset teklifimi reye. koy
sun. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Efendim arkadaşımız Cemil Beyefendi
nin kemali suzişle tasvir buyurdukları Heyeti 
Vekile ka ran ile mağduriyetleri Meclisi Âliye 
arz edilen memurin hakkında (bendeniz fbir-
çok zaman evvel zannediyorum Heyeti Celile-
nize noktai nazarımı arz etmiş ve bu baptaki 
ihtilâfın hallini rica etmiştim.- Cemil Beyden 
bir encümen teşekkül etmiş olduğunu da işi
tiyorum. öyle buyuruyorlar bu mesele kaç ke
re bu kürsüde Heyeti Aliyenize arz edilmiş ve 
encümen de, vazifemi yaptım, diye arz etmiştir. 
Mesele encümenin noktai nazarında görülen 
şekilde Heyeti Celilenizce tesbit edilmek üzere 
Makamı Riyasete tevdi edilmiştir. Şu halde 
Heyeti Vekile muhtelifünfiih olan bu mesele
nin bir an evvel halliyle Heyeti Âliyelerinin 
karar vereceği şekli müstahsende intacedilme-
sine taraftar ve esasen Heyeti Aliyenize müra
caat Tje rica etmiştir. 

HAFIZ Hamdi B. (Biga) — Mademki, He
yeti Celileye mal olmuştur, bugün müzakere 
edilsin ve çıksın. 

REİS — Mesele vazıhtır. Cemil Bey mese
leyi başka türlü tasvir buyurdular. Makamı 
Riyaset de kendilerinin noktai nazarını reye 
'kor. Şimdi efendim, her şeye takdimen ve ter-
cihan ruznameye alınarak müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı, sa-
daları) 

CEMİL B. (Kütahya) — Hangisini reye 
vazediyorsunuz ? 

REİS — Efendim, kabul edildi. (Hangi me
sele, sesleri) Efendim, memaliki meşgule me
murları hakkında Rauf Beyefendinin izah et
tiği meseleyi arz ediyorum. (Numara sırasiyle 
sadalari) 

REİS — Efendim, numara sırası değil, her 
şeye takdimen ve terciha'n müzakeresi... 

SALİH Ef. (Erzurum) ..— Encümeni mah
susun mazbatası müzakere edilecek.. 

RAGrlB B. (Kütahya) — Bir kere jandar
ma meselesi var. Bir de Cemil Beyin teklifi 
var. İkisi de birbiriyle karışık müzakere edil
diği için zaiıâliniz reye vaz'ederken hangisi ol-
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duğunu tasrih ıbu vurmadığınızdan dolayı He- I 
yeti Celile hangisinin reye konulduğunu bilmi-
yere'k el kaldırdılar (Evet, sesleri) 

REİS —- Bendeniz Cemil Beyin teklifini, re
ye koydum. Jandarma meselesini de reyi âli
nize vaız'ediyörum. Jandarma meselesinin de 
tercihan ve takdimen -müzakeresini kaibul eden
ler! Lütfen el kaldırsın, her ikisi de kabul edil
di, efendim. I 

.2. -T Bolu Mebusu Tunalı Hümi Beyin, Bul
garistan'da, Sofya'da bulunan, camiin yıkılmama
sı için Hariciye, Vekaletinin teşebbüste bulunma
mla dair takriri I 

REİS — Bulgaristan'da yikilmâisma karar 
verilen camii şerifin men*î tahribine teşebbüs 
edilmesi hakkında Bolu Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin Hariciye Vekâletinden temenni takriri 
var, Hariciye Vekâletine havale ediyoruz. 

S. — Konya Mebus%ı Hacı Bekir Efendinin 
pamuklu kumaşların Gümrük Resmine dair tak
riri I 

REİS — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi
nin pamııklu kumaşların Gümrük Resmi hak
kında temenni takriri vardır, teklifi kanuni 
mahiyetinde değil, bir temenni mahiyetindedir. I 
Onu da Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. I 

4. — Çorum Mebusu Ha§im Beyin, Lâzistan 
livası isminin Rize livası olarak değiştirilmesine 
dair takriri I 

REİS — Çorum Mebusu Hâşim Beyin, Lâ
zistan livası isminin badema Rize suretinde ya
zılması hakkında temenni takriri var. Okuya
cağız. 

Riyaseti Oelileye 
Zabıtalarda ve gerek matbuatta Rize liva

sına mensup muhterem mebus aı^adaşlarmıızm 
isimleri mevzuubahsoldukça clairei intihabiye- I 
leri bulunan Rize yerine «Lâzistan» denilmek
tedir. Lâzistan denince vehlei ulâda Kürdistan, 
Bülücistan, Acemistan, Türkistan, Gürcistan 
ve Arabistan gibi binlerce kura ve kasabatı 
muhtevi güya bir kıtai cesime olduğu zehabı- . 
m tevlidetmekte olduğundan ve Türk ırkından 
olan Rize'nin Lâzistan diye tavsifi muvafık 
olamıyacağı da takdir Duyurulacağından bade- | 
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ma o yolda dairei intihabiyeleri bulunan ma
hallin yani Rize namının derç ve tahririnin Mec
lisi Âli Evrak ve Matbuat Müdüriyetlerine 
tebliğ olunmasını teklif eylerim. 

.28.1.1339 
Çorum. 
Hâşim 

(İzahat versin sadaları) 
NAFİZ B. (Canik) — Göreyim seni Abidin 

Bey göreyim. 
Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Reis Bey, 

Hâşim Bey evvelâ izahat versin. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bu takrir 

müzakere edilecekse evvelâ ruznameye alın
ması lâzımgelir. 

REİS — Efendim takrir okundu dinlediniz. 
Bu takrir ne teklifi kanuni ne temenni takriri
dir. Divanı Riyasete karşı, mebuslar bu un
vanı taşımasın diyor. Livanın ismi Rize, öte
den beri ise Lâzistan denmekle mâruf. Yani 
bunda bilmiyorum maksatları nedir? (İzahat 
versin sadaları) Evet ev\'elâ kendileri izahat 
versin. Ondan sonra takriri reye koyayım. 
Buyurun *Hâşim Bey. 

HÂŞİM B. (Çorum) — Hakikaten Ali Şük
rü Beyin dediği gibi şu kürsüde bir söz söyle
mek için Heyeti Celilenizi tasdi edeceğim. Lâ
zistan denince hepiniz de takdir edersiniz ki 
Hindistan, Arabistan, Bülücistan, Yunanistan 
gibi vâsi mikyasta beş on bin kilometre mu-
rabbaında şehir ve kasabaları, köyleri ihtiva 
eden cesim bir muhit tasavvut ediliyor. Ma
demki kendileri Türk ırkına mensuptur ve 
Türktür ve Esad Beyefendi biraderimizin de dün 
buyuruyorlardı ki evet biz Türküz. Yalnız Ka
radeniz savahil ahalisine alelekser İstanbul'da 
(Lâz) denir. Samsun, Sinob, İnebolu, hulâsa 
bütün Karadeniz savahilinde bulunan memle
ketleri Lazlıkla tanıttıracaksak, ilerde, yani 
elli sene sonra bir ikinci Lord Curzon çıkacak 
bir de Lâzistan'ınız var diyecek. Lâzistan ney
miş arkadaşlar? Rize denilsin, bu yolda tas
hih edilsin. Maksadım budur. (Doğru sesleri) 

HAPIZ ABDULLAH Ef. (izmit) — Reis 
Bey, bu takrir nazarı itibara almıyor mu rica 

ederim? Bir kere onu »orun. 
REİS -r— Arz ettiğim gibi, bu takrir temenni 

takriridir, kendileri bu cihetin tasrihi ile Heye
ti VeMİeye gönderilmesini teklif ediyor. 
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REFÎK B. (Konya) — Bu, oranın meclisi 

umumisine ait 'bir meseledir. 
REÎS — Bâzı rüfeka bu meclisi umumiyeye i 

ait bir mesele buyuruyorlar. Esasen ismi memle
ketimizde Rize olarak kabul edilmiştir. 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — Reis Bey, bu, 
Meclisçe iştigal edilecek bir mesele değildir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Lâzlar vardır. 
Lâzistan vardır, coğrafya okumadın mı? (Gürül
tüler) 

HÂŞtM B. (Çorum) — Ekserisi Türktür. 
Lâzlar yoktur. (Gürültüler) 

ESAD B. (Lâzistan) — Bir Lâzlar kaldı le
kelenmedik, onları da mı lekelemek istiyorsun? 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Sen Lâzistan ile 
Rize demekten ne anladın? 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Bunda günah mı 
var ? Maksadın nedir? 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — Senin maksadın 
nedir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hükü
met Lâzistan Mutasarrıfı diye tâyin eder, lâf mı 
bu? . 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bu meclisi umu
milere aittir. Burada müzakere edilemez. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Tapularda, 
kaydı öyle mi Hâşim Bey? 

REÎS — Bunun Hükümete tevdiini kabul 
edenler el kaldırsın... Reddedilmiştir. 

7. — MAZBATALAR 

1. — Tıp Fakültesinden ne§et edecek etıbbayı 
mülkiyenin sureti istihdamları hakkında kanun 
lâyihası ve Sıhhiye Encümeni mazbatası 
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REÎS — Mecburi tababet hakkında Sıhhiye 

Encümeni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 
Elcezire Cephesine gidecek istiklâl Mahkeme

si için noksan kalan âza intihabedilecek. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Erzurum Mebusu Nusrat Efendiımı El
cezire İstiklâl Mahkemesi âzalığmdan istifası 

RE IS — Efendim bir takrir var okuyacağız: 

Riyaseti CeMleye 
Elcezire'ye gidecek istiklâl Mahkemesine inti

habımdan dolayı Meclisi Âlinin hakkı âclzanemde 
izhar buyurduğu teveccühaıta karşı arzı teşeMdi-
rat ve tazimat eylerim. Aneak 'ahvali sıhhiyei ha
ziranı Heyeti Muhtenemenin emMerini (ifaya ma
nia teşkil eylediğinden bu vazifeden nicateâr bir 
lisanla 'affımı istirham eylerim. 

* 27 . I .1339 
Erzurum Mebusu 
Mehımed Nusrat 

2. — Elcezire Cephesi İstiklâl Mahkemesi için 
intihap icrası 

RE'lS — O halde efendim, Elcezire Cephesi 
için (bir müdideiıiumumi, iki âıza iintihalbedıilecek. 
Reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — istihsali âra hitamı bulmuştur. 
[Mustafa Bey (Kozan), Basri Bey (Karesi), 

Ahlnıdd Efendıi (Yozgad) tasnifi araya memur 
edildiler.] 

Efendim tasnifi aranın 'neticesine kadar on 
daıküka listirahat. 

Hitamı celse; saat : 1,40 



İKÎNCİ CELSE 
Bed'i miizakerat; saat : 2,45 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Süleyman Sırn Bey (Yozgad), Mahmud Said Bey (Muş) 

BEİS — JÖelaeyi açıyorum. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

jf, — Memaliki müstahlasadaki memurin hak
kında Heyeti Vekilede zuhur eden ihtilâfın halli
ne dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
ve Encümeni Mahsus mazbatası 

REİS — Efendim maılûmuâlileri Memurin 
Muıhakemat Heyetinin müddeti ikmal olunmuş 
tur. Usulen şubeler namzet irae edeceklerdir. 
Şubelerin bu namzetleri ihzaridir. întiıhabmı da 
bilâhara icra ede ri z. 

Sonra efendim ihtilâf suretiyle Heyeti Celi-
leye arz edilip ve encümen tarafından tetkik edi
len memaliki müstahlasa memurini hakkındaki 
mazbatanın müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ankara 
26/11/1338 

Memaliki meşgule ve müstahlasa memurini 
hakkında Heyeti Vekileee muhtelif zamanlarda 
ittihaz olunan berveçhi âti mukarrerattan : 

18/1/1338 tarih ve 1328 numaralı kararname
de : «Hükümeti müliyenin teşekkülünden ak
dem ve Bursa'nın sukutuna kadar işgale mâruz 
kalan ve elyevm meşgul bulunan mahallerden 
bilâhara çıkıp gelenlerin vaktiyle âmâli mjHiye-
ye ettikleri hizmetlerine nazaran istihdamları 
dairei aidesinin kararma talik kılınmış ve Hü
kümeti milliyenin teşekkülünden akdem işgal 
edilip istirdadedilen ve edilecek olan mahaller
de mevcut gerek kablelişgal memur iken hini 
işgalde kalmış ve gerek esnayı işgalde İstanbul 
Hükümeti tarafından gönderilmiş olan memuri
nin âmâli milliyeye muhalif hareketleri olmadığı 
anlaşıldığı takdirde istihdamları ve Hükümetçe 
tahliye edilen mahallerden hareketleri emredilen 
ve idarei umumiyeden maaş alan memurinin bi-. 

lâmazeretin çıkmadıkları takdirde mâzul addedi
lecekleri ve derecei saniye memurlariyle idarei 
hususiye memurininden çıkanların dairei aide-
lerince istihdamları ve çıkmıyanlann sa işgal 
müddetince olan hareketlerine nazaran ipka veya 
azilleri karargir olmuş ve mâruzülarz kararı 
tavzihan ittihaz edilen 5/9/1338 tarih ve 2820 
numaralı kararnamede ise Hükümeti merkeziye-
ce tâyin edilen memurinden işgal esnasında çık-
mıyarak vazifesine devam veya memuriyet ka-, 
bul edenler veya işgalde İstanbul Hükümetince 
tâyin olunup vazife kabul ve ifa edenlerin istir
datta istihdam edilemiyecekleri ve memurini tâ-
liyeden bu gibilerin ise istirdatta Hükümeti mer-
keziyece tâyin kılınacak rüesa tarafından hare
ketlerinin tetkik ve memuriyetlerinde ipka veya 
azledilecekleri» tasrih kılınmış ve kararı mez
kûrun 28/9/1338 tarih ve 1865 numaralı zey
linde ise «Esbabı mücbireye binaen işgal altın
da bulunan mahallerde kalan ve bilâhara istih
dam olundukları müddet Yunanlılar tarafından 
takip ve hapsedilen memurin ve mualliminin 
cevazı istihdamı hususunun teemmülü» karar
gir olmuş ve mâruzülarz mukarrerata zeylen tan
zim kılman 24/10/1338 tarih ve 1882 numaralı 
kararnamei ahirede «Hini işgalde memaliki müs-
tahlasadan lizaruretin çıkamamış ve Yunanlılar
dan hiçbir memuriyet, kabul etmemiş olanlarla 
İstanbul'da gerek hicret suretiyle ve gerek za
ten orada bulunmak münasebetiyle müstahdem 
bulunan hükkâm ve kâffei memurin ve müstah
demini Hükümet ile muallimin meyanmda âmâli 
milliyeye muhalif ahval ve harekâttan içtinab-
etmiş ve seciye ve ahlâkı haleldar olmamış olan
ların şayanı istihdam bulundukları vekâleti 
aidelerince vesaiti mümküne ile badettetkik za
rureti katiye halinde münasip mahallerde istih
dam edilmeleri» takarrür etmiş olup ancak İkti
sat Vekâletinden mevrut İcra Vekilleri Heyeti
ne muhavvel 9 Teşrinievvel 1338 tarih ve 
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1229/145 numara ve 9 Teşrinisani 1338 ve I 
25608/315 numara ve 12 Teşrinisani 1338 tarih 
ve 35748/198 numaralı tezkerelerde salifülarz 
mukarreratm mâna ve mefhumlarının tarif ve 
telifine çalışıldığı ve bilhassa 1882 numaralı ka-
rarnamei ahîr mucibince âmâli milliyeye muha
lif ahval ve harekâttan içtinabetmiş ve seciye ve 
ahlâkı haleldar olmamış olanların tahkik ve tâ
yinine gayret edildiği ve fakat mütehassıs memu
ra ihtiyacı derkâr bulunan Ziraat Bankasiyle, 
ziraat, orman, maden, baytar gibi mütehassıs 
memurini mahdudolan devairin ihtiyaç kadrola
rının doldurulamadığı ve evvelki kararların ta-
mamii telifindeki müşkülât dahi inzimam ede
rek sureti harekette tereddüdedildiği cihetle 
hissolunan tereddüt ve müşkülât izale edilmek 
ve şiddetle ihtiyaç görülen memurin bir an ev
vel ikmal edilmek ve memaliki müstahlasa rüe-
sayı memurininin müraeaati nıütevaliyesi tat
min olunmak üzere salifülarz kararların tevhit 
ve tesbitiyle sureti hareketi vâzıhan irae ede
cek bir kararın ittihaz ve tebliği talebedilmiş 
ve keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin 30/11/1338 
tarihli içtimamda ledettezekkür Yunan işgali 
altında terki hizmet etmiyerek vazifesine devam 
eden ve tâyini merkeze ait bulunan bu kabîl 
memurinin esnayı işgaldeki harekât, seciye ve 
ahlâkı badettahkik vekâletlerin istihsal edecek
leri kanaat ve malûmat dairesinde istihdamları 
hususunda Heyeti Vekilece tahalüfü efkâr hâ
sıl olduğundan müstaeelen müzakere ve bir ka
rara, raptedilmek üzere Meclisi Âliye arzı takar- I 
rür etmekle ifayı muktazasiyle neticesinin işarı
na müsaade Duyurulmasını istirham eylerim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Encümeni mahsus mazbatası 
Riyaseti Celileyo 

İcra Vekilleri Heyetinden mevrudolup sureti 
mahsusada her encümenden bir âza tefrik ve in- j 
tihabı suretiyle teşekkül eden encümenimize ha. 
vale kılınan 26 . XI . 1338 tarihli tezkere mü
zakere ve tetkik edildi. 

Tahliyeden haberdar ve orduyu takip lüzu
mu kendilerine ihtar edildiği halde her neden
se icabet etmiyerek memaliki meşgulede kalan 
veyahut işgal esnasında Hükümeti Merkeziye 
(istanbul) dan veya Yunan Hükümeti tarafın-
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dan bir memuriyete tâyin edilen, yahut işgal 
zamanında meselâ belediye riyasetine veya bir 
meclis âzalığına intihabolunan memurin ve sai
re meyanmda gayei milliyemize sadık kalmış 
ve birçok fedakârlıklarla maddi, mânevi büyük 
hizmetler etmiş zevat mevcudolduğu encümen 
âzasiyle sâmi sıfatiyle ispatıvücudeden rüfeka 
tarafından, esami tasrihiyle ve delâili maddiye 
ile ispat edilmesine ve gayei adalet itibariyle 
masumun bir saat bigayrihakkin hapis yatmasın
dan veya maddi ve mânevi bir ceza ve zarar gör-
mesindense; yüz mücrimin kurtulması ehven ol
duğu meezum bulunmasına ve İstanbul'dan ve 
Yunan Hükümeti tarafından tâyin edilen me
murine veya işgal zamanında intihabedilen röe-
sayı belediye ile âzanm katiyen istihdamı lâzım -
gelmezken içlerinden hüsnühizmet edenlerle mah-
za harekâtı milliyemizi teshil etmek üzere me
muriyet kabul edenlerin vücudu sübut bulma
sına binaen, bunlar da dâhil olduğu halde, 
umum memurin hakkında tahkikat ierasiyle as
la hiyanette bulunmadıkları sabit olanların yeı*-
lerinde ipkası vop bugün mazul bulunanların 
sınıflarına muadil memuriyetlere tâyini ve .zer
re kadar şchrahı sadakat ve hamiyetten inhiraf 
etmiş olanların azillariyle iktifa edilmiyerek 
müebeden. memuriyetten tardlariyle beraber 
haklarında takibatı kanuniye icrası zımnında 
mahkemeye tevdileri karargir olmuştur. Su
reti tahkikatta mevzuubaholmuş ve her kaza ve 
vilâyette teşkili lâzımgelen heyetlerin tahlisteıı 
sonra tâyin edilen rüesayı memurin ile işgal 
zamanında gayei milliyeye sadakati, merbutiye-
ti t. anım el eri hiç şüphe götürmiyen iki zattan 
terkibi ve bulunacak yerlerde vekâletler müfet
tişlerinin de bu heyete devam etmeleri ve tah-
listen sonra tâyin edilmiş memur bulunmıyan 
yerlere gönderilmesi lâzımgelen memurinin in
tihap ve tâyini takdirinin Heyeti Yeki leye terk 
ve tevdii takarrür etti. 

10 Kâıranisani 1339 
föncümeni Mahsus 

Reisi Kâtip 
Van Burdur 

Haydar Soysallıoğlu İsmail Subhi 

Âza Âza 
Biga Sürd 

Mehmed Badeliştigal Yunan Hü
kümetiyle İstanbul'dan 
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tâyin kılınan memur
lar haklarında asla is
tihdam edilmemesi ve 

, maadasında muvafıkım. 
Mustafa Sabri 

Âza Âza 
Trabzon Ertuğrul 
Recai Ahmed Haımdi 

SIRRI B. (izmit) — Tarihi nedir? 
REÎS — 26 . I . 1339 dur. 

Efendim, söz alanların isimlerini arz ediyo
rum. Yahya Galib Bey (Kırşehir), Emin Bey 
(Bursa), Necati Efendi (Lâzistan), Mustafa 
Necati Bey (Saruhan), Ali Şükrü Bey (Trab
zon), Yasin Bey (Gazianteb), Şükrü Bey (Ca-
nik), Salih Efendi (Erzurum), Abdülkadir Ke
mali Bey (Kastamonu), Sabri Bey (Kastamo
nu), Basri Bey (Karesi), Mehmed Şükrü Bey 
(Karahisan Sahib), Refik Şevket Bey (Saru
han), Hakkı Hami Bey (Sinob) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
söz alanlar leh ve aleyhte tefrik edilsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karihasrı Sahib) — 
Bendeniz usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Mehmed Şükrü Bey usul hakkında 
söz almıştır. Başka usul hakkında söz istiyen 
yoktur. 

Yahya Galib Bey (Kırşehir) aleyhinde, Emin 
Bey CBursa) lehinde, Mustafa Necati Bey (Sa
ruhan) lehinde, Necati Efendi (Lâzistan) hak
kında, Yasin Bey (Gazianteb) lehinde, Nafiz 
Bey (Canik) lehinde, Sabri Bey (Kastamonu) 
lehinde, Mehmed Şükrü Bey (Karahisan Sa
hib) lehinde, Refik Şevket Bey (Saruhan) le
hinde, Hakkı Hami Bey (Sinob) hakkında, Re-
şad Bey (Saruhan) lehinde.. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Bunda 
Heyeti Vekilenin noktai nazarı nedir, ihtilâf 
kimler arasındadır, muhaliflerin fikri nedir, 
muvafıklar ne söylüyorlar? Heyeti Vekile tnok-
tai nazannı bildirmeli. Bunlar mazbatada yok
tur. Bunlar belli olmayınca müzakere edilemez. 
Havaya söz söylenecektir. 

SIRRI B. (İzmit) — Maksadımı benden ev
vel Mehmed Şükrü Beyefendi ifade buyurdular. 
Heyeti Vekileden gelen evrakta görüyoraz ki, 
Heyeti Vekile bu hususta katiyen kendi müta
lâasını göstermemiştir. Yalnız «Arada tehalüfü 
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af kâr vardır. Bunun için Heyeti Celileye müra
caat ediyoruz.,» diyorlar. Halbuki memleketin 
idaresi kendilerine mevdudur. Onun için bu ida
reyi hüsnü surette idame ettirmek için tedabir 
ittihazı lâzımdır. Evvel emirde aradaki ihtilâ
fın kendi taraflarından bize karşı izah olunması 
icabeder. Onun için bu tezkere deranunda He
yeti Vekilenin leh ve aleyhindeki mütalâatı 
neyse sarahaten göstermeleri lâzımdır. Gerçi 
Heyeti Vekile Reisi talâkati mahsusalariyle 
noktai nazarlarını burada izah ve tasvir buyur
muş iseler de sureti ifadeden, bu ifadatm ya 
yalnız kendilerinin veyahut kendilerinin dâhil 
olduğu kısmın noktai nazarlannı izah ettiği an
laşılıyor. Buna muvafakat edenlerin.. (Şer'iye 
Vekili söyledi, sadalan) Şer'iye Vekilinin beya
natı da kâfi değildir. Bugün için bu meseleyi 
kemali bitarafi ile muhakeme edebilmek ve 
bâzı adamları ölüme mahkûm ve hakkı hayat
tan mahrum edecek derecede bir karar vere
bilmek evvelemirde • Heyeti Vekileyi her hangi 
noktai nazarda olursa olsun burada meselenin 
tekrar. tavzihi, için davet etmekliğimiz mukta-
zayı adalettir. Korkarım ki, hakikati anlamak-
sızm yanlış bir karar veririz ve bu hatamız yü
zünden birçok masum adamlar ölüme mahkûm 
kalırlar ki, büyük bir vebale girmiş oluruz. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Efendim, bendeniz İktisat Vekâletinde bulun
duğum zaman vilâyatı müstahlâsa memurinin
den olan en ziyade ziraat bank memurlariyle 
baytarlar hakkında vaktiyle Heyeti Vekilede 
verdiğimiz bir kararla bunların ademiistihdam-
larına karar vermiştik. Halbuki bugün ahval 
dolayısiyle bunların yerine memur bulmak im
kân ve ihtimali yoktur. Mahallerinden meclisi 
idarelerden valilerden yazılan mazbatalara na
zaran bunlann birçoğu orada zarareten kalmış
lardır ve hüsnühizmet etmişlerdir ve orada bu-
lunduklan müddetçe kendilerinden memleket 
halkı istifade etmişlerdir. Yalnız Heyeti Vekile 
Reisi eski karar dolayısiyle bir defa da Heyeti 
Celilenizin reyini almak için müracaat etmiştir. 
Biz mahallerinden gelen mazbatalarda hüsnü
halleri sebkat etmiş olanların orada veyahut 
meselâ İzmir'de bulunan bir adam Bursa'da is
tihdam edilsin, diyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— öyle ise bu mazbatanın müzakeresine bile lü
zum yoktur. 

- * • -
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NAFIA VEKİLİ'FEYZİ B. (Devamla) — 

işte ihtilâf bu noktadadır. 
ŞÜKRÜ B, (Bolu) — Mucibi ihtilâf olan ne

dir? 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Devamla) — 

İşte bu kısımdır. Yalnız Rauf Bey diyor ki; me-
maliki müstahlasada istihdam edilen memurlar 
bir daha istihdam edilmesin. Biz de diyoruz ki; 
mahallerinden istifsardan sonra suihalleri tahak
kuk etmiyen memurlar merkezden tâjdn edildik
lerinden dolayı eğer bunların.. (Gürültüler) Esas 
aramızdaki fark budur. Biz memurların, yani 
baytarların, müfettişlerin ve Ziraat Bank me
murlarının istihdam edilmesi taraftarıyız. Na
sıl ki, istanbul bundan istisna edilmiştir. Yalnız 
Bursa, izmir, Afyon Karahisar, Eskişehir'de bu
lunan memurların istihdamları için memleketle
rinden gelecek şahadetnamelerle hüsnühalleri 
tebeyyün edenlerin ve Yunanlılarla iştirak et-
miyenlerin istihdamına zaruret vardır diyoruz ve 
bu tahakkuk etmiştir. Memur bulunmuyor. Şer'-
iyeden müftüler de vardır. Müftülerin de hüsnü
haline şahadet eden mahallerinden mazbatalar ge
liyor. Lizaruretin kalmışları ve Yunan amaline 
iştirak etmemişleri talebediyoruz. 

SIRRI B. (izmit) — Muktezayı adaleti izah 
buyurduklarından dolayı adalet ve insaniyet na
mına Vekil Beyefendiye ve arkadaşlarına mema-
liki müstahlasa Mebusu namına teşekkür ederim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZt B. — Estağfirul-
lah1.. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Dur bakalım, pek acele 
ettin. 

CEMİL B. (Kütahya) — Memleketin hangi 
aksamında olursa olsun bu karara riayetle tâyin 
edilmedik memur var mıdır? Bendeniz zannedi
yorum ki, iktisat Vekâletince bazan bu karara 
riayet edilmemiştir. Fakat başka Vekâletler bu
na niçin teşebbüs etmemişler? Bu talep yeniden 
tâyin edilenlere mahsustur. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Devamla) — 
Efendim. Arz ettim. Tâyin edilmiş yoktur. Bel
ki yüz, iki yüz memur vardır. Fen memurları, 
baytarlar, Şer'iye memurları gibi tâyin edilmiş 
varsa da bunlar sınıfı sâlislerdir. Yani merkez
den tâyin edilenler değildir. 

CEMİL B. (Kütahya) —Bendeniz bir tane 
biliyorum. Kütahya Ziraat memuruydu. Heyeti 
Vekile karan hilâfına tâyin edildi. 
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; NAFIA VEKİLÎ FEYZİ B. — Efendim, 
i merkezden tâyin edilmemişler için müsaade var

dır. Yalnız bu talep merkezden tâyin edilenlere 
mahsustur. 

NECİB B. (Mardin) — Zatıâliniz buyurdu
nuz ki, bu meselede Heyeti Vekilede müttefikiz, 
yalnız Rauf Beyefendi muhaliftir. Yalnız Rauf 
Beyefendi muhalifse Meclise gelmeye lüzum yok
tur. 

NAFIA VEKİLİ FEYZÎ B. — Mukarrerat 
öyledir, Meclisin kararı öyledir, ittifakla olmaz
sa Meclise gelir. 

HASlB B. (Maraş) — Buyuruyorsunuz ki, 
Memaliki müstahlasada hüsnü hali görülmüş fen 
memurlarının tâyin olunmasında beis yoktur. 
Bunların şimendiferlerin, köprülerin imarında ve 
Yunan ordusunun sevk ve naklinde hizmeti sebk 
etmiş değil midirler? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Bendeniz fen 
memuru demedim. Baytarlar ve ziraat memur-
ıları diyorum. 

HASlB B. (Maraş) — Baytar olsun Beyefen
di. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Mahallinden 
gelen mazbatalar da iştirak etmediğini söylüyor. 

ÎREtS — Hasib Bey? Bu aleyhinde mütalâa
dır. Müsaade buyurunuz. 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Demek ki, 
söz alanlar 'bekliyecek. 

NEŞET B. (Kângırı) — Vaktiyle bu mer
kezden tâyin olunan rüeaayı memurinin ademiis-
tihdamları hakkında Heyeti Vekilece bir karar 
ittihaz buyuruldu. Tabiî o karar ittihaz buyuru-
lurken bütün nıkatı nazarı itibara aidiniz ve o 
kararı ittihaz ettiniz. Şimdi ise o 'kararın hilâfın
da yeni bir karar veriliyor. 

NAFIA VEKlLİ FEYZİ B. — O vakit efen-
I dim o kararın tashihini istiyoruz. . 

NEŞET B. (Devamla) — O vakit o kararı 
I verirken halihazırda muhalif kalan Vekil Beye-
I fendiler yine muhalif miydiıler? Yoksa mütte-

fikan mı karar yermişlerdir? 
NAFIA VEKtLl FEYZİ B. — Müttefikan 

I karar verilmişti. Memur bulunmadı ve bu adam-
I ların da hiyanet ettiklerinin sübutuna dair evrak 

da bulunamamıştır. Namuskârane ifayı hizmet et-
I miş adamlar vardır. Onun için bunu (bizzarure 

tashih etmek istiyoruz. 
I ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sualle vakit 

— 11 — 
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geçerse (söz sahipleri haklarından mahram kalır- | 
lar. I 

MUSTAFA SABBt Ef. (Siird) — Vekil Bey 
beyanatı aliyelerinde buyurdular ki; mahallerin
den hüsnü hallerini mucip evrak gelirse onları 
tâyin ediyoruz. I 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Etmedik di
yoruz. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Devamla) — Kıs
men tâyin ettiğinizi beyan buyurdunuz, efen
dim. I 

NAFIA VEKİLÎ FEYZİ B. — Hayır efen
dim, etmedik. I 

YAHYA GAİJİB B (Kırşehir) - Efendim! 
Filân daireye memur lâzımdır. Buraya memur 
alacağız. Onun için şu mesaille malûl olanların 
illetini kaldırın da o memurları bize verin de
mek midir, Hükümetin maksadı? Yoksa işgal 
gören memurların hepsinin bir kısımdan bulun-
mâmusraı mı göstermektir? İşgal olan mahal
lerdeki memurlar işgali mütaakıp mahallerinde 
kalıp çakmamışlar birisi bu. Birisi de; burada 
Hükümet teşekkül ettikten sonra İstanbul'daki 
adamlar o mahallere, memur göndermişler, on
lar da oralarda icrayı vazife etmişlerdir. Bu I 
memurlardan bir kısmı Yunanlılara hizmet et- I 
iniş ve bir kısmı da vatanın menfaati için ça
lışmışla!*. Yunanlılar vatanın menfaati için ça
lışacak memurları memuriyette bırakacak ka
dar izharı adalet mi etmişlerdi? (Yalan sözleri) 
Sonra Yunanlılar menfaatine belediye reisi, 
belediye âzası, meclisi idare âzası intihabe'dil-
miş. Yunanlılar kendi zamanlarında iritihabe- I 
dilen adamların milletle, hissiyatı milliye ile 
alâkadar olduğunu mu düşünmüş? Yoksa ken- I 
di emellerine hizmet edecek adamları mı mev
kii iktidara geçirmeyi düşünmüş? Bu cihet şa- I 
yanı nazardır. Sonra bir kısım memurlar bay 
tar gibi, orman memuru ve saire gibi, bunlar 
ne ile mükellefti, vazifeleri ne idi? Yunanlıla
ra h'zmet etmemişler, memlekete hizmet etmiş- I 
ler v-.-i mevkilerinde kalmışlar. Bunu kabul et- I 
inek demek, ta'mamiyle muhakemeden tecerrüd-
etme'k demektir. Yunanlılar zamanında hizmet 
edenler, az - çok Yunan menfaatine hizmet 

, edenlerdir. Ama istisnası olabilir. (Hayır, ses
leri) Meselâ evvelden memurmuş, kenara, kö- I 
şeye çekilmiş, kendini göstermemiş ve Hükü
meti Milliyeye hizmet edenleri Yunanlılara ha- j 
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ber verip hapse sokmak, onları nefyettirmek 
igilbi şeylerden sarfınazar etmiş, çekildiği mahal
de gizlenmiş, kalmış. (Gürültüler) Beyim! Baş
ka türlü olmaz. Ya benim aklım yoktur, ya si
zin aklınız yoktur. Ne söylüyoı-sunuz? Hangi 
hükümet kendi amaline hizmet etmiyen bir 
adamı icrayı hükümet ettiği mahalde tutar, is
tisnai muamele yapar? Fakat hazan da Hükü
metin amaline hizmet etmez, .bu istisnadır, bu 
gayet azdır. Umumiyet itibariyle teşmil edile
mez. Diyorlar ki ; Düyunu Umumiye memurları 
hiçbir şey yapmamışlardır. Benim noktai naza
rıma göre hiçbir şey yapınamışsa da Yunan 
Hükümetine yine mümaşaat etmiştir. Hüküm 
verecek sizsiniz. Ben noktai nazarımr arz ede
ceğim. Bu meseleyi iyi tetkik etmek lâzımdır. 
Hangi vekâlet memur istiyorsa ben bulacağım. 
(Nereden bulacaksın, sesleri) Nereden bulacak-
sam bulacağım. Ziraat Bankasında ifayı vazife 
edeceklerin mutlaka Ziraat Bankasından yetiş
miş olması icaibetmez. Nedir Ziraat Bankasının 
vazifesi? Bunu hesap ile alâkadar olan her han
gi bir adam. yapabilir. Düyunu Umumiye me
murları mutlaka kendi memurları olmak lâzım -
gelmez ya, hariçten de gelir. Bu memurlar istih
dam edilmeli midir, edilmemeli midir? Temenni 
edilir mi ki, hiçbir kusur ve seyyiatı olmıyan bil
in omura «Sen Yunan zamanında orada bulun
dun» diye hattâ fimabait hakkına bir darbe vu
rulsun. Fakat bu tahkik ve tetikik neticesinde te-
beyyün eder. Ora da hizmet eden adamları orada 
istihdam etmeye 'ben katiyen razı değilim. Hattâ 
bunun için Yunan zamanında memur olup Yu
nan amaline hizmet etmiyemlerin bu .memlekette 
hizmet etmeleri ieabetse bile, alıp, diğer memle-
fette hizmet etti ilmelidir. Bu gayet ehemmiyetli 
bir meseledir. İyi tetkik edilmeli, ona göre karar 
verilmeli ve ona ıgöre hareket edilmelidir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
ben dâvamızın şimdiki lnaMni söylliyeceğim. Mo-
maıliki meşgulöde düşmanlar IbeSabına çalışan me
murların' ve işgal esnasında az - çok bir vazife 
gören memurların ceffelkalem istihdam edilmesi 
doğru değildir. Bunların tefriki lâzımgelir. Hal
buki vaziyet böyle değildir arkadaşlar! Meselâ 
ben daîrei intihabiyeme aMolanİarısöyliyeceğim. 
Bursa'nın sukutuna kadar Hükümet ve ordu
nun ilânatı; «Ahali müsterih olsun, kimse raha
tını bozmasın, yerinden kımıldamasın» farzınch 
idi. Hattâ o zaman Bursa'da vali olan arkadaşa 
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mız Hâcinı Bey de buradadır, ilânatı yapan ken
disidir. Salih Efendi arkadaşımız da şahittir, 
Binaenaleyh, meseleyi bütün çıplaklığiyle arz 
edeceğim. Ona göre hükmünüzü veriniz! Çık-
•maık istiyen uıemurlar müracaat etmiştir. Me
selâ, düşman Sülüklü'ye kadar yaklaştığı za
man - ki, Bursa'ya üç, dört saat mesafededir -
memurlardan birçokları valiye müracaat etmiş
tir. «Bize vasıta bulun veyahut da bize ımüsaade 
edin biz çıkacağız» demişlerdir. «Hayır, hayır 
biz Bursa'yı şöyle müdafaa edeceğiz. Böyle mü
dafaa edeceğiz. Şöyle vuracağız, böyle kıraca
ğız» tarzında sözlerle ahali oyalammıştır. Arka
daşlar daha açı'k olarak arz edeyim. Memleketin 
ne kadar vesaiti varsa cümlesine ciheti askeri
yece vaziyededilmiş ve bâzı memurlar, tavuk kü
mesine varıncaya kadar, arabalarına her şey 
yükletmiştir, binaenaleyh böyle bir zaruret kar
şısında çıkmak isteyip de çıkma denilen bir me
mura sonradan «Sana biz memuriyet vermiyeee-
ğiz» demek doğru mudur? Bunu vicdanınıza ha
vale ediyorum. Sonra bu meselede böyle - her 
ne de olsa - bir Hükümet omakinası kurtulmuş, 
işliyor. Yerine başka bir şey koymaiksızın işga
lin, istirdadın ikinci veya üçüncü günü bütün 
memurları alaşağı edip, bir anarşi tevlidetmek 
doğru muydu? Doğrusu bendeniz Hükümetin bu 
kararını pek gayrimusip görüyorum. İstirdadın 
ikinci günü idi Bursa'ya gittik. Bütün memurlar 
o zaman işbaşında idi. Hattâ memurini adliye
den bir zat ahalinin inıtihabiyle vali vekâletine 
getirilmişti. Üç, dört gün sonra- bir emir geldi. 
Bütün memurlar açığa çıkarıldı, öyle fecî haller 
oldu ki, arkadaşlar, onu tasvir edemem. 

Biz üç arkadaş bütün işlere vaziyed etmek 
mecburiyetini hissettik. Ve kemali iftiharla bu
nu arz ederim ki, Mudanya'da elli milyon lira 
tahmin olunan iğtinamatı ancak bizim müdaha
lemizle kurtarabildik. Emvali metrûkeden hu
sule gelen ziyan birkaç milyon liradır. Beş, altı 
milyon tahmin ediliyor. Evet bu memurlar ola
bilir ki, kabahatliydi. Fakat bu memurların ye
rine memur konur. Ondan sonra bunlar açığa 
çıkarılırdı. Memurinin kısmı âzami işgal müd-
detince mümkün olabildiği kadar Müslümanların 
hukukunu siyanete çalışmıştır. Namussuz olan
lar, hiyanet edenler, Yunanlılarla beraber defol-
muş gitmiştir. Vali denilen Aziz Nuri ve Evkaf 
Müdürü İsmail hakkı ismindeki reziller Yunan-
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lılarla beraber defolup gitmiştir. Diğer memur
ların içinde namuskâr olanları pek çoktur. Eski
şehir ve Afyon sukut etmezden evvel memurlar 
çıkmak emrini telâkki ettikleri için memurların 
kısmı âzami çıkmıştır, buraya iltihak etmiştir. 
Halbuki Bursa'nm sukutuna kadar bu emir ve
rilmemişti, memurlar bu sebepten dolayı çıkama
mıştır. Bir darbmıesel vardır. Zor, oyunu bo
zar. Süngü tehdidi altında kalan bir adamın va-
•zife kabul etmemesi bilmem bence biraz gayri-
mümkün görünüyor. İş kabul etmiyenler de var
dır. Yalnız muhtariyet komedyası oynandığı za
man. bütün memurin yekpare olarak Yunanlıla
rın karşısına çıkmıştır. Hiçbirisi imzalarını koy
mamıştır ve onlara mutavaat etmemiştir. «Biz 
Hükümeti Osmaniye memurlarıyız. Binaenaleyh 
katiyen böyle bir şeye iştirak edemeyiz» demiş
lerdir. Bir de unutmıyalım ki, gelen ordu, bey-
nelahali yapılan propagandalara nazaran Halife 
ordusu idi. Bütün ahali, bütün memurin o su
retle iğfal ediliyordu. Gerçi bu bir mazeret de
ğildi. Fakat bir lıaletiruhiyedir. 

NEŞET B. (İstanbul) - - Yok, yok. Bu lâf 
torbaya sığmaz. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — İlk za
manlar öyle oluyordu. Arkadaşlar, bu suretle 
Yunanlılar oldukça sakiııaııe bir idare tesis etti
ler. Ondan sonra zulme başladılar ve o vakte ka
dar halk ile memurin aldanmıştır. Ahali ve me
murin tenvir edilmemeleri yüzünden kalmışlar
dır. Oradaki memurların çoğu namusludur. Ha
in olanlar Yunanlılarla beraber defolup gitmiş
lerdir. Bu adamlarm uzun zaman mağdur edil
meleri doğru değildir, muvaiikı adalet değildir. 

RE ŞAD B. (Saıuhan) — Efendim, bendeniz-
ee Hükümetin bu teklifi Heyeti Aliyenize bilâ-
tetkik getirilmiştir. Yunan istilâsının muhtelif 
şekilleri vardır. Birincisi, ki Manisa'dan başla
mış, âni bir sürat, ve tevessü ile Bilecik'e kadar 
gelmiştir. Diğeri de bir koldan Uşak'a kadar 
gelmiştir. O vakit Uşak'ta bulunan ve Uşak Or
du ve Cephe Kumandanı olarak bulunan Reisimiz 
Ali Fuad Paşa Hazretleri düşman Uşak'a yanaş
tığı zaman bir beyanname neşretmiştir. Bu be
yannamede gerek ahaliden ve gerek memurini 
Devletten hiçbir kimsenin işgal dolayısiyle yerin
den ayrılmamasını defatle ihtar, etmiştir, ilân 
etmiştir. Ali Fuad Paşa Hazretlerinin bu beyan
namesini bendeniz Uşek'ta kendi gözümle gör-
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dünı, okudum. Bu beyanname üzerine memur-l 
lann bir çokları tekrar işgal dairesine avdet 
etmişlerdir ve bunlara ordu tarafından şifahen 
tebligat dahi yapılmıştır. Binaenaleyh bu mese
leyi intaçetmeden evvel Ali Fuad Paşa Hazret
lerini dinlemenizi veyahut vaktiyle' Hükümetin 
ordu kumandanlıkları vasıtasiyle neşrettiği bu 
beyannamelerin tetkik edilmesini rica ederim. 
(Lehinde mi? sesleri) 

REİS — Reşad Beyefendi muttali oldukla
rı bir hakikati Heyeti Celilenize arz ettiler. Ev
velce bir beyanname neşredildiğine dair malû
matlarını arz ettiler, yoksa ne lehinde ve ne 
aleyhindedir-. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim 
bendeniz zannediyorum ki, bu meseleyi Heyeti 
Muhteremenizin uzun müddet müzakeresine ma
hal yoktur. Mazbatalar okunacak olursa görü
lür ki mesele gayet basittir. Gerek Hükümet 
ve gerek Encümeni Mahsus olsun «Hiyaneti ta
hakkuk edecek olanları kullanmıyacağım. Ta
hakkuk etmiyenleri kullanacağım ve bunlara 
lüzum vardır» diyor. Bundan doğru bir şey 
olamaz. Reşad Beyin izahatına nazaran Hükü
met bu tarzda beyannameler neşretmiş ve me
murların yerlerinden oynamamasmı tebliğ et
miştir. Gariptir, memur çıkar gider, ceza görür, 
kaçtın derler. Hükümet emreder oturun der. 
Niçin oturdun derler"? Pek gariptir. Dikkat 
buyurulacak olursa her halde bir müsalâha ak
dettiğimiz zaman maatteessüf hakikaten affe
dilmemesi lâzımgelen kimseleri affedeceğiz mü-
tekabilen... Bu memurlar da memur olmakla 
efradı milletin haricine çıkmış değillerdir. 
Sonra ufak bir noktai nazar arz tmek isterim, 
haletiruhiye itibariyle. Beyefendiler memurlar
dan hiyaneti sarih olanlar ve hıyanetin saklan-
mıyacağım bilenler kaçıp gitmişlerdir. Kur-
nazcasma hıyanet yapanlar; yine korkmaymız, 
memuriyetlerini kapmışlardır. Hükümetin ve 
encümenin teklifi arasında bence büyük bir fark 
yoktur. İçlerinden, bittahkik fenalığı sabit 
ohıiıyanları lüzum varsa kullanırlar. Onun 
için bizim burada müzakeremize mahal yoktur. 
Şöylş bir noktai nazar beyaniyle bunun Heyeti 
Vekileye havalesini bendeniz teklif ediyorum. 

SURİYE VEKİLİ VEHBİ Ef. (Konya) — 
Efendini Ali Şükrü Beyin, beyanatı veçhile me
sele gayet basittir. Biz Yunan zamanında İs-
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tanbuFdaıı tâyin olunan memurları kulla
nalım demiyoruz ve Yunanlıların amaline 
hizmet eden memurları kullanalım demi
yoruz. Evvelden memurmuş, memur oldu
ğu halde istilâ zamanında çıkamamış, her ne se
bebe mebni ise orada kalmış ve memuriyetine de 
müdahale olmamış ve devam etmiş. Fakat efen
diler ahali «Bu memurlardan istifade ettik, çok 
fayda gördük» diyor. Kazada ise kaymakam şa
hadet ediyor. Kadısı hüsnühaline şahadet edi
yor ve diğer ahali mazbatalar yapıyor. «Bu adanı 
çok iyi bir adamdır. Burada kaldığı müddetçe çok 
faydası görülmüştür. Milletin amaline hizmet 
etmiştir, Yunan amalini daima redde gayret et
miştir) diyorlar. Rica ederim bu adamın orada 
kalması ve bu gibi hizmetlerde Ibulunması hata 
mıdır? Ve bu adamı sen orada kaldın diye memu
riyetinden mağdur etmek doğru mudur? 

Sonra efendiler, bu adam acaba, Yunan gel
di diyerek istifa etmiş olsaydı, istifa etmekle onun 
yeri boş kalacak mıydı? Yoksa onun yerine ef
radı milletten biri gelmiyecek miydi? O yerine 
gelen •adamın bundan daha iyi hizmet edeceğine 
dair elinizde bir senet var mıdır? Şii halde efen
diler; kötü olduğunu bittahkik anladığımız hiç-
'bir kimseyi istihdam etmek, nasıl ki, Meclisi Âli
nin muvafıkı marzısi değilse, Heyeti Vekilenin de 
hiçbir zaman muvafıkı marzısi olamaz: Fena adam
ları istihdam edeceğiz demiyoruz. Hiyaneti sabit 
olan bir adamı hiçbir kimse istihdam edelim de
mez. Ve Hükümet de demiyor. Yalnız tetkik olun
sun, tahkik olunsun, fenalığı (sabit olmayıp da 
bilâkis iyiliği sabit olan kimseler mağdur olma
sın deniyor ve bu da zannedersem hak ve adale
te muvafıktır. Bu ciheti tasdik etmenizi rica ede
rim. 

NEŞET B. (İstanbul) - - Efendi Hazretleri! 
Yalnız Anadolu'da bunca mağdurin varken terci-
han tâyin olunmamak şartiyle. 

REİS — Efendim «leh ve aleyhte söyliyenle-
rin ve Hükümetin noktai nazarı sıra ile anlaşıl
dıktan sonra, kifayeti müzakere hakkında» bir 
takrir vardır. (Gürültüler, aleyhinde söyleyece
ğiz sadaları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Aleyhinde soyliye-
ceğim ve 'bir de vesika göstereceğim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Kifayet aleyhinde 
söyliyeeeğim. 

R $ t S — Buyurun Müfid Efendi, kifayeti 
müzakere aleyhinde söyleyiniz. 
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SALİH Ef. — Beis Beyefendi bir vesika var

dır, onu söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü 
mağduriyet vardır. Memurları... 

REİS — Müsaade (buyurun efendim. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümenin maz

batasını tetkik ettiğimiz zaman burada mazbata
nın ruhu aleyhinde söylenilecek sözler vardır ki, 
müzakereyi bundan dolayı kâfi görmek doğru ol
maz. Bu memurinin haklarındaki muamele Mec
lisi Âlinin göstereceği nokta itibariyle başka mu
ameledir ve bir de memurlar hakkında yapacak
ları tahkikatın şekline nazaran mahkemeye tevdi 
etmekle beraber bu mazbatada âdeta maddei ka
nuniye şeklinde yazılmış fıkralar gördüm. Onun 
iğin fıkralar hakkında söz söylenmesi ve bu husu
sun tenevvür etmesi lâzımdır. Çünkü mazbata 
diyor ki, «Sadakat ve hamiyetten inhiraf etmiş 
olanların azilleriyle iktifa edilmiyerek müebbeden 
memuriyetten tardları ile muhakemelerinin icrası 
zımnında mahkemeye tevdileri»... Mahkemeye öy
le bir tevdi, yapıyor ki, sen bunun müebbeden 
memuriyetten tardına kadar verilmesi lâzımge-
len cezayı vereceksin. Yani.âdeta mahkemeyi 
takyidediyor. (Hayır sadaiarı) Bunun için ka
nunun tâyin ettiği cezaların gayri cezalar bu 
mazbataya giremez. Bu cihetler mazbatadan 
çıkarılmak suretiyle müzakere kâfi olabilir. Ve 
illâ müzakere kâfi değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Efendim müsaade 
buyurunuz, bir mesele vardır. 

REİS —r Nizamname zatıâlilerine söz ver
miyor ki... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hayır efendim. 
Mühim bir vesika göstereceğim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirle» var. (Kâfi değil sesleri) Müza
kerenin kifayeti hakkında evvel beevvel re}d 
âMnize müracaat edeceğim. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet var, ka
bul edilmiştir. Muhtelif takrirler var okuyaca
ğız, 

Riyaseti Celileye 
Memaliki meşgule ve müstahlasa memurini 

hakkında Heyeti Vekilece muhtelif zamanlarda 
ittihaz olunan kararı mutazammm tezkere ile 
Encümeni Mahsususun mazbatası münderecatı
na nazaran bu meseleden hiyaneti vataniyesi 
tahakkuk eden ve Yunan memuriyetini kabul 
eden bilûmum memurin ile ̂ belediye rüesa ve 
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azaları ve müftüler müstesna olmak üzere hide-
dematı vatoniyede bulundukları bittahkik an
laşılanlarla bili" vazife alarak kalanların tebey-
yün edecek hale göre tâyin ve istihdamları için 
Heyeti Vekileye salâhiyet verilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

27 'Kânunusani; 1339 
Denizli mebusu 

Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümeni Mahsus mazba

tasının tasviben • Heyeti Vekileye tevdiini teklif 
.eylerim." 

27 . i . 1339 
Karahisarı Sahib JVfiebusu 

Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Saruhan Mebusu Reşad Beyle diğer rüfeka-
yı muhtereme tarafından verilen izahata naza
ran işgal altında kalmalarına Hükümetin se-
bebolmasıııa ve memurların mağduriyeti bir 
kat daha tebeyyün ve tavazzuh eylemesine bi
naen meselenin Heyeti Vekileye havalesini tek
lif ederim. 

27 . I . 1339 
Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Avans Kanuniyle zeylindeki ikinci madde 

caizülistihdam fıkrasiyle meseleyi halletmştir. 
Ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. 

Encümeni Mahsus mazbatasının reye vaz'mı 
teklif yelerim. 

Canik Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mazbatanın umum memurin hakkında tah

kikat icrasiyle fıkrasından sonra .(Hüsnühalle
ri ve memuriyette istihdamlarında mahzur ol
madığı cevazı istihdam kararı vermeye salâfci-
yettar makam veya heyet tarafından tasdik 
olunanların devamı memuriyetleri veya kanu-

_1E_ 
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nen haiz oldukları diğer memuriyete intihap 
ve tâyinleri salâhiyetinin İcra Vekilleri He
yetine terk ve tevdii takarrür etti.) fılkrasınırı 
ilâvesini ve ona mukabil mevzu fıkranın tayyı-
n.ı teklif ederim. • • ' 

Saruhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
İstihdamında manii görühniyen memurların 

ahar 'bir mahalle nakli suretiyle tâyin edilmesi
ni teklif ederim. 

27 . t . 1339 
Adana Mebufcu 

Zamir 

Riyaseti Celileye 
Encümeni Mahsus mazbatasında memuriyet

ten müebbede n tardiyle haklarında takibatı 
kanuniye icrası tarzında bir fıkra görülmüştür 
ki kablelhüküm hiçbir kimsenin memuriyetten 
müdbbeden tardı caiz olamıyaeağmdan mezkûr 
fıkranın tayyı ile IhaJklarında takibatı kanuni
ye icrası hususunun Hükümetin nazarı dikka
tine arziyle iktifa edirmesini teklif ederim. 

Sindb Mebusu 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Mazbatadaki (Müebbet .memuriyetten tard-

lariyle beraber) ibaresi zaidolduğımdan 'bu fık
ranın tayymı teklif ederim. 

28 . 1 . 1339 
Kırşehir Mebusu 

Müfid 

REFİK ŞEVKET IB. (Sarakan) — Efendim 
bendenizin vermiş olduğum takririn mahiyeti 
hâkikıyesi şundan ibarettir: Bir defa Müfid 
Efendinin izah ettiği veçhile, ahkâmı kanuni-
yeye muhalif olarak yeniden 'bir ahkâmı cezai
ye tesbit etmeye vaziyeti kanuniyemiz müsait 
değildir. İkincisi hıyaneti vataniyede ibulunan-
lar hakkında' takibatı kanuniye ifasiyle zaten 
Hükümet mükelleftir. Eğer Hükümet bu mü
kellefiyeti kendisi re'sen demlide etmezse, âîıa-
rın vukubıılaeak ihbarı üzerine yapmaya mec
burdur. O halde her fert, hain olduğuna ka
naat getirdiği zatı gerek memur olsun, gerek 
memur olmasın, Hükümete ihbar eder, Hükü
met de takibatını yapar. Ondan dolayıdır ki 
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buna lüzum yoktur. O halde işgal esnasında m e 
muriyot etmiş olan zevatın iyisini, kötüsünü tef
rik etmek en müşkül ıbir mesele olduğundan alı
nacak vaziyet; nıazii hayatı meçhul olan, yani 
bizim Hükümietimizin nezareti olmıyan ıbir ma-
ahlde memuriyet hayatını geçirmiş olanların ha
yatı memuriyetini tetkik edecek zevat vazifele
rini lıüsnüistimal etmeleridir. Bilhassa bizim 
Meclisin göstermiş olduğu ruhiyata tevafuk eder 
surette yapılması şayanı temennidir. Ondan do 
layıdır ki, yapılacak iş, bir memura memuriyet 
verebilmek için müteamel esas dairesinde cevazı 
istihdam kararı almaktır. Cevazı istihdam kara 
rıhı verebilmek için bunu verecek zevatın ıbu hu
susta çok kıskanç davranması lâzımdır. Bende
niz diyorum ki; umum memurin hakkında tahki
kat icrasiyle, kaydından sonra; cevazı istirham 
'kararını ve tünek salâhiyetini haiz heyet taralın
dan hüsnühali tahakkuk edeceklere karşı hakkı 
kanunisini vermek ve tahakkuk etmediği takdir
de o gibileri o hakkı kanuniden mahram bırak
maktır. (Muvafık sesleri) Bendenizin nolktai na
zarım buldur. Bendeniz şurasını da arz edeyim.; 
bu memurlar yerine kendimizi farz edelim. Lâ-
alettâyin, bir adamı işgal sahasında bulundun di
ye hukuku medeniyeden, hukuku memuriyetten, 
vatandaşlık hukukundan esbabı mucibei kanuni
ye göstermeksizin ıskat etmek, o arkadaşın mem
lekete yaptığı hizmetlere mukabil zannederim 
ki, onu kendimize ve bu memlekete iyi kalbi e 
raptı ümidettirmiş olmıyacaktır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Çalışanla çalış mı-
yan bir olacak. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Çalışanla 
çaiışmıyan arasındaki fark ancak kanunun tat
bikiyle olur. Takririmi o noktai nazardan tak 
dim ediyorum. Lütfen kabul buyurun. 

Iİ.EİS — Takrirleri sıra ile reyi âlinize vaz'-
edeçeğim. Ark'adaşlardan bâzıları takrirlerini 
izah ettiler. 

ENCÜMENİ MAHSUS REİSİ HAYDAR B. 
(Van) — Reis Bey, encümen namına, söz istiyo
rum. Efendim Encümeni Mahsusun iltizamı ettiği 
cihet hiç kimsenin »mağdur edilmemesi keyfiye
tidir. Bunda da Heyeti Muhtereımeniz müttefik
tir. Arkadaşlar kararın isabetini takdir yolun
da söz söylediler. Bir, iki fıkrasına maddi suret 
te itiraz vâki oldu. Meselâ t and meselesi. Biz ar
kadaşlarla görüştük ki, kabahatleri ne olursa 
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olsun, en ufak bir cezayı kanuniyi iltizam ede
cek bir hareketi varsa tard edilecek. Bu tabiidir 
ki, kanunun derecatiyle yapılması icaıbeden şey
dir. Bu teklif edildi, onu'kabul ediyoruz. Bu fık
ra kalkar, mecrayı kanunisine göre, bu biri. İkin
cisi; Refik Şevket Bey bunun kaldırıknasına lü
zum görüyor, söbebi de esasen bunu Heyeti Ve
kile yapmaya ımeoburdur diyor. Sonra da cevazı 
istihdam alanların istihdam edilmesine dair bir 
fıkra vardır ki. ahkâmı itibariyle ikisi birdir. 
Eğer kanun ahkâmına göre muamele yapılacak 
olursa öbürü de .kanunen cevazı istihdamı kara
rını alımalk hakkını haizdir. Ve onun da zaidol-
ması lâzıımgelir. Binaenaleyh her iki tarafın da
hi bu suretle olun aması, yani 'bir şey talebeden 
arkadaşımızın diğerini de talebetımesi muvafık 
olması gerektir zannederim. 

NEŞET B. (İstanbul) — Kanunda hamiyet 
ve sadakat kelimelerinin tasrihiyle bir madde 
var mıdır? 

REİS — Söz vermiyorum. 
HAYDAR B. (Devamla) — Beyefendi Reis 

i size söz vermiyor ki, cevap vereyim. 
(Zamir Beyin takriri tekrar okundu.) (Yani 

sürgün «adaları) 
ZAMİR B. (Adana) — Efendiler hu arkada

şınız da işgal görmüş ımemleketin •mebusların
dan biridir. Biz de gözümüzle görmüşüz. Efendi
ler katiyen omların mağdur olmalarını da iste
mem. Binaenaleyh kendi hissiyatımı da Heyeti 
Oelilenize arz etmek isterim. Adana'ya gittiği
miz zaman bendeniz gördüm. Orada istihdam 
edilen adamların, maalesef diyeceğim, yüzde 
doksanı düşmanın amaline hizmet etmiş insan
lardır. Yani bir parça bırakmak lâzımdır. Ben 
onun için yüzde on kadarını bırakıyorum. Emin 
olunuz mübalâğadan haricolmak üzere söylüyo
rum. Bu Türk Milletinin parasını alıp da düş
man işgalinde bulunanlar düşman amaline hiz
met edenler, rica ederim bu memlekete hizmet 
ederler mi? (Doğru sesleri) Evet bunların içeri
sinde mağdurları da düşünmek lâzımdır. Bende
niz de sizinle beraber onları düşünelim diyorum. 
Seçmek lâzımdır. Yüzde onu iyi. Ve yine yüzde 
doksana acımak doğru mudur? 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Beş on 
kişinin sahibi vardır. Diğerlerinin sahibi yok
tur. 

ZAMİR B. (Devamla) — Beyefendiler bu bir 
açık kapıdır. Kmiıı olunuz ki, vaktiyle bir ten-
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sikat yapılmıştır. Kadro haricinde kalan memu
rinin cümlesine istihdam kararı verilmiştir. Bu 
açık kapıdır. Binaenaleyh böyle açık kapı bı
raktıkça bunlar daima girecektir ve istihdam 
edilecektir. 

İkincisi; mademki bunların içerisinde iyile
ri vardır ve biz bunlar için titriyoruz, fakat 
iyileri kanlarını dökerken, düşman ile göğüs 
göğüse çarpışırken onlar yerlerinde oturuyor
lardı, hiç olmazsa onları başka yere naklederek 
ahalinin hissiyatına hürmet etmiş bulunalım. 
İşte mütalâatım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim Zamir Bey biraderimiz tak
ririni izah ettiler. İzahatları memurların tâyin 
ve istihdamı hakkındadır. Fakat, takriri izahtan 
ziyade aleyhinde söyledi. Arkadaşlarımdan çok 
rica ederim, Nizamnamemizin ahkâmına çok 
riayet edelim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Takriri
mizi izah edeceğiz. 

REİS — Takrirler reye konurken Mustafa 
Bey yalnız Reisle görüşeceksiniz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hayır efendim; 
ben kimseyle görüşmüyorum. 

REİS — Efendim, benimle görüşeceksiniz. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Doğru ama... 
REİS — Yoksa benimle görüşmek istemiyor 

musunuz? Efendim takrirler reye konurken bir
kaç takrir daha verildi. Usulen bunların reye 
konulmaması lâzımdır. Fakat belki tenevvür 
edersiniz diye okutturacağım. Dinleyiniz. 

Riyaseti Oelileye 
Vilâyaltı müstahlasada kalan bu gibi ufak 

tefek memurlar ne kadar ateşin olsalar cürmü 
kadar yer yakarlar. Binaenaleyh bunlar şayanı 
merhamettir, fakat şartı vardır. Bulundukları 
mahaller ahali ve sairesi taraflarından tezkiye. 
olunmalıdırlar, indettahkikat masumiyetleri an
laşılanların ikdarı, diğerlerinin bittabi tecziyesi 
lâzımdır. Ona göre muamele ifası zımmmda He
yeti Vekileye tebligat ifasını arz ve teklif eylerim. 
efendim. 

Dersim 
Abdülhak Ttevfik 

Riyaseti Celileye 
Tezkiye meselesi büyük bir haksızlığı tevlid-

edecektir. İstilâ edilen mahallerdeki memurinin 
çıkmaması hakkı memuriyetlerini ıskat etmiştir. 

İ Binaenaleyh bu misillû memurinin istihdamları 
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için lâakal beş senenin müruru lâzımdır. Bina
enaleyh istilâ mahallerinde kalmış memurinin 
istihdamlarının beş sene müruruna mütevakkıf 
olduğunun reye vaz'ını teklif eylerim.. 

Lâzistan 
! Dr. Abidin 

Riyaseti Celileye 
İşgal sahasından çıkmamak ve çıkamamak 

başka. Yunan memurlariyle teşriki mesai ederek 
onların tâyin veya ipkaen istihdam etmek iste
dikleri memuriyetleri kabul etmek yine başkadır. 
Binaenaleyh bekayı istihdam müracaat eden bu 
kabil memurlar hakkında tahkikatı mükemmele 
icrasiyle mercii aidinden cevazı istihdam kara
rını istihsal edemiyenlerin istihdam edilmemeleri 
tarzında kararı mevcudun tadili için tekrar en
cümene iadesini teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin mukaddema vilâyatı müs-

tahlasa memurininden bir kısmı hakkında ver
diği ademiistihdam kararı kanuna müstenit bu
lunmadığından işbu kararm keenlemyekün ad-
diyle memurini mumaileyhim hakkında usul ve 
kanuna tevfikan muamele ifasını teklif eylerim. 

Kângırı Mebusu 
Neşet Nâzım 

NEŞET B. (Kângırı) — Söz istiyorum. 
REİS — Efendim şimdi (bu takrirler pek 

çoktur. Ayrı ayn ahkâmı ihtiva ediyorlar. 
Nazarı mütalâanıza arz edeceğim. Evvel beev-
vel... 

HAKKİ HAMİ B. CSine-b) — Reis Bey 
usul hakkında KÖZ isterim. Bu takrirlerin reye 
vaz'ı hakkında iki söz söyliyeceğim. Müsaade 
buyurur musunuz Reis Bey? Efendini arkadaş
larımız tarafından verilmiş olan şu takrirlerde 
muhtelif ahkâmı ihtiva edenleri vardır. Belki 
reye konulacak bir takririn aksine daha .men-
faatli surette kabul edilecek bir takrir mev
cuttur. Fakat birisinin izahına müsaade edi
lir, diğerine edilmez ve sırası gelince izah 
edersiniz, denilecek olursa takrirler hakkında
ki âolktai nazar Meclisi Âlice tezahür ettikten 
sonra sırayla takrirler reye konulsun. Yoksa 
birisi izah edilip reye vazedilir de, diğerinin 
sırası geldiğinde, yani reye vazedileceğinde 
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izah edilmesi lâzımgelirse evvelki karar ne 
olacaktır? Onun için rica ederim, izahı lâzmı-
gelen takrirler izah edilsin. Ondan sonra reye 
konsun. 

REİS — Efendim, kifayeti .müzakerenin mâ
nasını Makamı Riyaset şimdi düşündü. Bir 
mesele üzerinde verilen takrirlerin bir kıs
mı lehinde, bir kısmı da aleyhindedir. Efendim 
takriri izahtan .maksat,, o takririn lehinde ve
ya aleyhimde tûl müddet söz söylemek değil
dir. O takririn aıılaşılmıyan nıkatmı izalh et
mek lâzımdır. Halbuki aleyhinde idarei ke-
lâmediyorlaL'. Mesele yine aynen cereyan eder. 

HACI MUSTAFA Ef. (Sürd) — Sadede 
davet edersin. 

(Lâzistan Mebusu Dr. Â'bidin Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

(Âbidin Beyin takriri anlaşılmadı sesleri.) 
REİS —• Aıılaşılnıadıysa bir daiha okuruz. 
(Âbidin Beyin takriri tekrar okundu.) 
(Âbidin Bey izah etsin sesleri) 
REİS —• Arkadaşlarımın Âbidin Beye bü

yük teveccühü vardır, buyurunuz. (Handeler.) 
Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) -— Şimdi arka

daşlar pek gürültü olduğu için anlamadılar. 
Arkadaşlar (Tezkiye meselesi, büyük bir 
haksızlığı tevlidedeeektir... İlâh. Takririni tek

rar okudu.) (Bravo sadaiarı) Gelelim benim 
kanaatime... (Anlaşıldı sesleri, ayak; patırdıları) 
Gürültü yapın istediğiniz kadar. 

REİS — Beş dakika Âbidin Bey.. (Gürültü
ler.) 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) — Dur yahu!... 
Beş dakika var. Arkadaşlar; Nevahi Kanunu 
buradan müzakere edilirken, tek tük geli
yorsunuz. Memurların işi oldu mu hepiniz 
doluyorsunuz. (Handeler) Köylünün hakkım 
kimse düşünmüyor. Arkadaşlar, zararın nere
sinden dönülürse kârdır. Her kim 'kaldıysa 
orada ihtiyaç var, ne olursa olsun bu adam 
her halde çürümüştür. Tezkiye etsin kendi
sini.. Kendini tezkiye etmezse lâakal beş, altı 

i sene otursun. Memuriyet bulamazsa başka na
faka arasın. Anadolu'da memurine ihtiyaç 
yoktur. Pek çok açıkta kalan mazlum biçare-
gâıı vardır. Onları yerleştiriniz evvelâ. (Çok 
doğru sesleri.) 

I REİS —- Necati Bey, yalnız takrirlerin re/e 
vaz'ı usulü hakkında söyliyecelksiniz. 
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MUSTAFA NECATİ B. (Samban) — Efen

dim tmuihtelif takrirler verilmiştir. Nizamna
me mevaddma kısmen mutabık ve kısmen de 
gayrimutabık olmak üzere her takrirde iza
hat vermek usulü ihdas edilmiştir. Bu takri-
lerin muhteviyatı mühimdir. Bir arkadaşımız, 
ahkâmı kanuniyeden bahsedilmiyeceğini iddia 
ediyor. Bir kısmı Encümeni Mahsus mazbata
sının tekrar Encümeni Mahsusa havalesini.. 
(Gürültüler.) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) 
usul hakkında söyliyeceğiın. 

Efendim 

REÎS — Efendim sizden evvel söz istiyen-
ler vardır. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim meselenin 
esası mevcuttur, evvelce Meclisi Ali ıbu husus 
hakkında karar vermiştir. Binaenaleyh karar
larda tenakuz olmamak ve hükümlerde teha-
lüf olmamak için bendeniz, eski kararın buna 
da teşmilini rica edeceğim. O kararlar nedir? 
Malûmuâlileri Heyeti Celile, istanbul memuri
ni hakkında bir «karar vermiştir. Bendeniz ma
hiyet itibariyle vilâyatı müstahlasa memurini 
arasında zerre kadar fark görmüyorum. Es
babını arz edeceğim; vilâyatı müstahlasa Yu
nan işgali altında idiyse İstanbul'da yedi sekiz 
devletin tahtı işgalindeydi. Fazla olarak bir 
de VaMd Hükümeti vardı M o da ayrıca işgal 
ediyordu. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Averof da 
vardı. 

NÂFÎZ B. (Canik^ — Evet... Yani İstanbul 
fazlasiyle meşguldü. Binaenaleyh İstanbul me
murini hakkında burada ne gibi karar ittihaz 
etti iseniz - zaruridir - vilâyatı müstahlasa hak
kında da aynı kararı ittihaz edeceksiniz. (Doğ
ru sesleri) Sonra encümenin... (Gürültüler) 

REİS — Efendim gürültü oluyor, sükût 
ediniz! 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey herkesin 
kendi takriri hakkında noktai nazarı vardır. 

REİS — Bendeniz de sadede davet ediyorum. 
Şikayet tarzında başka vakit söyleyin! Müza
kere esnasında hata edebilirim. Sadet daire
sinde söyleyiniz, burada yapmiyayım hatayı... 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz zannediyo
rum ki sadeddir. 

REİS — Takririn reye konması hakkında 
söyliyeceksiniz. 
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NAFİZ B. (Canik) — Ancak İstanbul me

murini hakkındaki nıukarrcrata tevfikı hare
ket edilmesi ciheti reye konmalıdır. O mahi
yette bulunan takrirler reye konulmalıdır. Di
ğer takrirler reye konursa aynı mahiyette olan 
iki mesele hakkında ayrı ayrı karar verilmiş 
olur. Saniyen bendeniz şurasını arz etmek is
terim ki; vilâyatı müstahlasa olmıyarak. Yani 
Karahisar'a kadar tahtı idaremizde bulunan di
ğer yerlerdeki memurlardan birisi hiyaneti va-
taniyeyi irtikâbetmiş olsa bunun için ayrıca 
bir karar mı vermek lâzımgelirdi ? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mahke
meye... 

NAFİZ B. (Devamla) —• Hiyaneti vataniye-
si olanlar mahkemeye tevdi edilir. Bunlar, 
bisut kelimelerdir. Kim olursa olsun, hiyaneti 
vataniyesi olan mahkemeye gider. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — İzahat veri
yorsun. 

NAFİZ B. (Devamla) — Binaenaleyh o nok
tanın da reye konulması caiz değildir. 

REİS — Esasa girmeyiniz, usule dair söyle
yiniz. 

NAFlZ B. (Devamla) — Sonra üçüncüsü... 
RElS — Takrirler şöyle reye konulmalıdır 

diye izahatta bulununuz. Sadet haricinde mü
talâa beyan etmeyiniz. 

NAFİZ B. (Devamla) — Bir nokta kaldı 
efendim. Onu da arz edeceğim. Saniyen onlar 
hakkında şunu arz ederim ki; vilâyatı müstah-
lâsadan veyahut İstanbul'dan gelen memurları 
eski derecesindeki memuriyetlere is'ad ederse
niz ve bu hususu reye koyar da Meclisi Âliniz
de tekrar ettirirseniz, kara günlerde size dost
luk eednleri kendinize düşman edersiniz, onları 
payimal edersiniz. Eğer sebep istiyorsanız, mi

sal istiyorsanız size teker teker bahsedeyim. 
REİS — Hayır hayır... 
NAFİZ B. (Devamla) — Binaenaleyh, za

manı geldiği vakit arz etmek üzere o misaller 
neadimde kalsın. (Şimdi söyle, sesleri) Size arz 
ediyorum M, evvelce burada bütün yoksulluk
lara rağmen bizimle beraber çalışan aylarca, 
senelerce büâmaaş çalışan kimselere diğer ta
raftan gelenlerin : tercihini reye kor da kabul 
ederseniz.. (Handeler) O vakit mesele... 

REÎS —- Efendim, hayrette kaldım. Nizam
name bana emrediyor ki, verilen takrirlerin... 
(Gürültüler) Hayrette kaldım. 

JJL 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reis Bey i 

müsaadenizi temenni ederim. j 
REÎS — Takririnizin sırası geldiğinde söz i 

veririm. i 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Peki.. |-
REÎS — Efendim, Reşad Beyin takriri yan- ı 

lışlıkla okunmamış, şimdi okunacaktır. 

Riyaseti Celileye | 
1336 Temmuzunda Ordu Kumandanı bulu- j 

nan Reisi Meclisi Ali Fuad Paşa Hazretlerinin 
işgal dâhil ve haricine karşı (Halkın ve menıu- ı 
rinin yerlerinden ayrılmaması, ayrılanların av
deti) yolunda Uşak'ta neşir ve tamim buyur
dukları beyannamenin tetkikinden sonra itti
hazı karar edilmesini teklif ederim. 

Sarahan 
Reşad 

REİS — Arkadaşlar, evvelâ bu takrirlerin 
redde aidolanlarını. reye koyuyorum. Redde aid-
olanlardan Yahya G-alib Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Malını, mülkünü, evlât ve ayalini fedaya 

razı olarak düşman idaresinde hizmet etmek 
istemiyen memurlarla düşman işgalinde çalış
mayı izzetinefsi millîsine zül âddetmiyen me
murların aynı seviyede tutularak tekrar memu
riyete tâyini adalet ve hissiyatı âliyei milliye 
ile kabili tevfik değildir. Bu 'bapta son derece 
ehemmiyetle tahkikat icrası için Hükümetçe 
bir komisyon tepkiliyle işgal manatîkmda şayet 
köşede bucakta kalmış hamiyetli memurlar 
mevcutsa o komisyonca tefrik edildikten sonra 
memuriyete tâyini cihetinin esas ittihaz edil
mesini arz ve teklif ederim. 

27 Kânunusani 1339 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 

REÎS — Efendim, malûmuâlileri, bunun 
aleyhinde ve lehinde idarei kelâm eden arka
daşların takrirlerinden evvelâ aleyhinde olanları
nı reye vaz'eyledim. Şimdi Yahya Galib Bey
efendi takrirlerini izah buyurmak arzu buyu
ruyorlar. (İzah istemez, sesleri) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Söz ver-
m ek istemiyorsunuz da- onun için. ' 

RAGIB B. (Kütahya) .— Müzakerenin kifa
yeti reye konulmazdan evvel bu bahis . geçme
mişti. j 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 

bunun içinde Yahya Galiblik, Ahmedlik mese
lesi yoktur. Şimdi işde hak ve hakikat vardır. 
Meclisi Âli, umum milletin mümessilidir. Rica 
ederim düşman işgali zamanında, memurların 
bir kısmı ecanibe hizmet etmek istememiş, malı
nı, mülkünü, hepsini orada bırakmış, sokaklar
da sürüne sürüne buraya gelmiş, bir kısmı da 
hiçbir şeyini feda etmemiş, orada oturmuş, 
malı mahfuz kalmış, hepsi mahfuz kalmış. Şim
di her ikisi de müsavi midir? Yani ne fayda 
vardır ? Birisinin izzetinefsi millîsi orada hizmet 
etmeye mâni olmuş, diğerlerinin olmamış. (Ya 
İstanbul memurları, sadaları) 

RAGIB B. (Amasya) — İstanbul memur
ları hakkında neden 'böyle söylemediniz ? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bundan 
evvel malı, mülkü mahvolmuş bir memur hak
kında şimdiye kadar bu Meclis bir kelime ko-
nuşmamıştı. Beyefendiler, Hükümet bir komis
yon teşkil etmeli, bunları tetkik etmeli, şayanı 
istihdam olanları istihdam etmeli, şayanı istih
dam olmıyanları istihdam etmemeli. 

REÎS — Efendim Yahya Galib Beyin takri
rini okuyoruz. 

(Tte'krar okundu.) 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Vatanını, ma

lını, canını seven bir adam velevki gâvurun hiz
metinde olsun bir kabahati olmadıkça istihdam 
edilebilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bdzzarure iş
gal altında kalan memurları ve bilhassa çıkma
maları hakkında emir verilen memurları hamiyet-
sizlikle itham etmek günahtır. 

REÎS — Efendim, Yahya Galib Beyin takri
rini reye yaz'ediyorum. 

(Yahya Galib Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın... Kabul edilmedi. 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Keyif için ve

rilmiş bir takrir... 
REİS — Efendim, Reşad Beyin usule dair 

bir takriri var. 
(Tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın... Kabul edilmedi. Efendim Zamir 
Beyin de (bir takriri var. Okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey Zamir Be

yin takriri aleyhinde bir takrir var, o okunsun. 

- 2 0 -
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REİS — Müsaade buyurunuz efendini. Zamir I 

Bey istihdamında bir mâni görülmiyen memurla
rın ahar bir yere nakli suretiyle istihdam edilme
sini teklif ediyor. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Beis Bey be
nim de takririm var. 

REİS — Varsa okunur. Sonra Ragıb Beyin 
de, Zamir BeyftL teklifinin reddine dair bir tak
riri var. Fakat Nizamnamede böyle bir şey yok
tur. Binaenaleyh bu takriri reye vaz'edersek te
amül olur. I 

RAGIB B. (Kütahya) — Takririmi müsaade I 
buyurunuz, izah «deyim. 

REİS — Nizamnamede böyle bir şey yoktur. 
Efendim Zamir Beyin takririni reyi âlileri

ne vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmedi. \ 

Nafiz Beyin takririni okuyoruz. I 

Riyaseti Celileye I 
Memleketin en müşkül demlerinde bütün I 

yoksulluklara rağmen Büyük Millet Meclisi- I 
nin memuru olarak çalışanlar diğerlere naza
ran her halde haizi tercih olduğundan bu mi- I 
sillû olanlara her hangi bir suretle olursa ol- I 
sun işgal altında bulunanların tercih edilme- I 
mesi hususunun ayrıca talhtı karara alınmasını I 
tekli'' ederim. I 

Canik I 
Ahmed Nafiz I 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Encümen 
mazbatasınr nakzeder bir şey değildir. I 

REİS — K fendi m, Nafiz Bey arkadaşımız I 
mazbatanın hükmü şu suretle icra edilsin diyor. I 
(•O mesele başkadır, sadaları) I 

REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Veikille-
rin vazifesidir o. I 

REİS — Efendim Nafiz Bey o mazbata ka- I 
bul edildikten sonra şu cihetin nazarı dikkate I 
alınmasını teklif ediyor. Takriri reyi âlilerine I 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal- I 
(lirsin. Kabul edilmedi. 

,AVNİ B. (Saruihan) — Hariçte kalan ine- I 
murları tereihan, terfian alalını hiç olmazsa... I 

RJOİS — Ha'mdi Beyin takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Takrir çoğaldı, encümence tetkik edildikten 

sonra karar ittihazını teklif ederim. 
Biga 

Hamdi [ 

-£21 
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ENCÜMENİ MAHSUS REİSİ HAYDAR B. 

(Van) — Efendim, taikrirlerin tekrar encüme
ne gitmesine hacet yoktur. (Doğru, sadaları) 
Leh ve aleyhinde takrirler vardır. Kısmı âza
mi lehtedir. Aleyhte olanlar varsa okunsun, 
kabul edilirse tatbik olunsun, meselenin sürün
cemede kalmasına lüzum yoktur. 

REİS —. Efendim, Refik Şevket Beyin tak
ririni tekrar okutturuyorum. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS —- Efendim, Fefik Şevket Beyefendi

nin takrirleri iki fı'krayı ihtiva ediyor. Birisi 
tahkikat yapılması, diğeri de cevazı istihdam 
kararı alınmasıdır. Birinci kısmı hakkında en
cümen muvafakat etmiştir. Evvelemirde birin
ci kısmı reyi âlilerine arz edeyim. Ondan son
ra ikinci kısmını reye vaz'edeceğim. Umum me
murin hakkında tahkikat icrasından sonra... 
(Zaten mazbata da var, sadaları) 

HAYDAR B. (Van) — Mazbatayı muacldil 
bir şey değildir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, bunda ihtilâf zuhuriyle Meclise sevk 
edilen mesele, Yunan işgali sırasında ifayı va
zife etmiş memurların bilâkayıt ve şart istih
dam edilmemesi fikri, diğeri de, haklarında tah
kikat ve tetkikat icra edildikten sonra usulü 
dairesinde cevazı istihdam, kararı verilmesi 
fikri. Hükümette bir ihtilâf yoktur. Her şahıs 
hakkımla alelûsul tahkikat, tetkikat yapılacak 
ve cevazı istihdam kararı alındıktan sonra tâ
yin edilecektir. Yani bir mesele yoktur. 

AYNÎ B. (SaruhaıO — Tahkikatı kiminle 
yapacaksınız? 

ADLÎYE VERİLİ RİFAT B. — Avni Bey
efendi; oralara her sınıftan memurlar sevk 
edilmiştir. Her tarafın memurları vardır. Ta
biî onlar tahkikatını yapacaktır ve evrakı aid-
olduğu vekâletlere sevk edecekler. Vekâletler 
o evrakları tetkik edecekler, neticei tetkikata 
göre haklarında ya cevazı istihdam. kararı ve
recek ve istihdam edecek, yahut tekaüde sevk 
edecek yahut ma'zuliyet maaşı• verecek. Şimdi 
bunla»' hakkında hiçbir muamele yapılmamak
tadır. Onu da arz edeyim ki, Yunan işgali sı
rasında ifayı vazife ederek bir müddet muvak-
kateden sonra Yunanlılar tarafından hapis ve
ya nefiy suretiyle memuriyetten çekilenlerin 
haklarında vekâletler tetkikat icrasından son
ra cevazı istihdam karan vererek tâyin etmek-



İ : 1Ö1 27, İ 
tedip. Bu da Heyeti Vekilenin kararı iktizasın
dandır. Yalnız ihtilâf; bilâkıyıt ve şart Yunan 
işgalinden istihlâs gününe kadar ifayı vazife 
eden memurları istihdam edelim mi, efcmiyelim 
rai? Bir kısım arkadaşlarımız katiyen etmiye
lim, bir kısım arkadaşlarımız da bunlar hak
kında tetkikat ve tahkikat icrasiyle cevazı is
tihdam karan verildikten sonra istihdam ede
lim diyorlar. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, bu
yurdunuz ki, usulü dairesinde tahkikat icra 
edildikten sonra... Tabiî diğerleri haikkında 
takibatı kanuniye icra edilecefktir. Şu buyur
duğunuz İstanbul memurini hakkında tatbik edil
mekte midir? Bu bir; (Hayır sedaları) İkincisi 
bu tarzda bütün memurin hakkında tahkikat ya
pılacaksa memurin miktarı ne kadardır ve tah
kikat kaç senede bitecektir? 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim, 
umuru vekâleti uhdesine alarak huzurunuza çı
kan Vekil, istihdam ettiği memurların ahvali hu-
susiyelerini de demlide ederek huzurunuza çıkar. 
İstanbul memuru, İzmir memuru, Manisa memu
ru, her nere memuru olursa olsun, onun hakkın
da tahkikat ve tetkikat icra edip o memuru tâ
yin edip etmemek o mahalle aittir. Binaenaleyh 
İstanbul memurları hakkında hassaten Heyeti 
Vekile bir karar vermiş değildir. Yalnız karar 
Yunan işgali sırasında memuriyet ifa eden me
murin hakkındadır. Onu da nazarı dikkatinize 
arz edeyim ki, istihlâs* mütaakıp İstanbul •••me
murlarının hepsinin birden azliyle İstanbul'un 
ihtiyacı nispetinde bir diğer memur istihdam et
mek mümkün değildir, öyle zannederim ki," bü
tün Vekil arkadaşlarımız da bizim yaptığımız gi
bi hususi tahkikat yaptıktan sonra bâzılarını yer
lerinde ipka etmekte diğerlerini başka yere tah-
vil. veyahut tebdil eylemektedir. , 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bu cevap, ce
vap değildir. 

NEBİL E l (Karahisan Sahib) — Bu tahki
katı bendeniz kabul etmiyorum. Bir sınıf me
mur var ki, bendenizin malûmatım var, Düyunu 
Umumiye memurlarından bâzılarına Düyunu 
Umumiye memurlarının mercii olan idarei umu
miye şimdilik çıkmaymız diye emir vermiştir. Va1* 
zifenizi ifa edin demiştir. Umumiyetle değil, bâ-
z,ılarma emir vermiştir. Siz çıkmaymız diye bun-
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lar hakkında ne muamele yapılacaktır? Bunlar 
mağdur olacaklardır. (Hepsi mazbatada,' var sada-
ları) 

REİS — Refik Şevket Beyin takririyle hiç
bir münasebeti yoktur bunun. Refik Şevket Bey 
cevazı istihdam kararı istiyor. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim; 
malûmuâlileri memurlar iki lesımdır. Biri mer
kezden tâyin olunan memurlar, diğeri mahalle
rinden tâyin olunan memurlardır. Mahallerinden 
tâyin edilenleri, sahibi salâhiyet olan Heyeti Ve
kile, mahallerine bırakmıştır. Bu ihtilâf; doğ
rudan doğruya merkezden tâyin edilen memurla
ra aittir. Bunlar yalnız Düyunu Umumiye me
murları değildir. Tasavvur buyuran, İzmir'in 
işgali zamanında teşkilâtı milliye var mıydı, Ku-
vayı Milliye var mıydı? izmir'i düşman âni bir 
surette işgal etmiştir. Oradaki memurlar öyle 
kalmıştır. 

AVNI B. (Sanman) — Fakat fedakarlığı İle 
şehidolanlar ayrıdır. 

ADLÎYE VEKİLİ RlFAT B. - Ağustos 
1336 tarihine kadar hükkâm ve memurin ifayı 
hizmet etmiştir. 16 Ağustosta Yunanlılar kula
ğından tutup atmışlardır. Yalnız hâkim ve ka
dıları Yunanlılar ipka etmiştir ve onlar istihlâs 
gününe kadar ifayı vazife etmişlerdir. 

IİÜTFl B. (Malatya) — Yunan işgali zama
nında çıkmamak meselesi başka. Yunanlılar ta
rafından teklif edilen memuriyeti kabul ederek 
onlarla teşriki mesai etmek yine başkadır. Bina
enaleyh Yunanlılar tara undan istihdam edilmiş 
olan memurların, hini istihlâsa kadar devamı me
muriyetlerine Yunanlılar tarafından mazharı 
müsaade olanların istihdamları, manii istihdam 
olabilecek midir, olamıyaeak mıdır? Mesele ora
dadır, 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim de
receyi saniyede memurlar, Yunanlılar tarafın
dan doğrudan doğruya memur tâyin edilmiş 
değildir. İstemedikleri memurları lisebebin at
mış, yerine İstanbul Hükümeti diğerini gönder
miştir. Yunanlılar filân yere kaymakamsın, filân 
yere hâkimsin, dememişlerdir. 

ALİ B. (Karahisan Sahib) — Encümen na
mına meskût kalmış bir noktayı izah edeceğim. 

REİS — Ali Beyefendi, encümen namına mes
kût kalmış bir mesele vardır, izah edeceğim, di
yor. Buyurunuz. 

- 2 2 
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ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim ma-

lûmuâliniz mütarekeden sonra îznıir işgaline ka
dar bir devir geçmiştir fei, o devir memleketin 
idarei dâhiliyesini, idarei siyasiyesini ihlâl et
miştir ve sureti mahsusada birtakım memurlar 
tebdil edilmiş, bilhassa îzmir mmtakasmda ol
mak üzere yeniden tertibedilen siyasete müsait 
memurlar tâyin edilmiş ve akabinde İzmir iş
gali vâki olmuştur. Şimdi mütarekeden sonra 
îzmir işgaline kadar tâyin edilen memurların bir
çokları şayanı dikkattir. Yani bunların, sonra
dan tâyin olunan memurların bilâhara süihalleri 
görülmüştür, bu da bilfiil sabit olmuştur ve ve-
saika müstenittir. Sonra efendim işgal esnasın
da dahi bâzı memurlar işgali teshil edecek dere
cede ihanet göstermişlerdir. Fakat işgalin vu
kuu anında bilhassa Izmir,in işgalinde İzmir'de 
biliyorsunuz Vali îzzet Bey de dâhil olduğu hal
de bütün memurin tevkif edilmiştir, katledilmiş
tir, hakaret görmüştür ve bunlar iki gün sonra 
bırakılmıştır. On beş Mayısta işgal vâki oldu. 
On yedinci gün vazifeleri başına davet edildiler. 
Metrepolithane vasıtasiyle Hükümetten memu
rini toplatmışlardır ve o cezai sezasını bulan 
Hıristomos bütün memurine vâki olan beyana
tında işgal, tarihin bir vazifesi olduğunu ve bun
dan müteessir olmamak lâzımgelddğini, binaen
aleyh memurinin vazifeleri başına devam etme
lerini ihtar etmiştir. Bunu ifa etmiyen memuri
nin Yunan Divanı Harbine verileceğini kendile
rine söylemiştir ve zaten hakaret ve zulüm gören, 
katledilen dehşet altında bulunan memurin bir 
taraftan vazifelerine devam etmiye mecbur kal
mıştır. Bunların içinde tabiî işgale taraftar o)an
lar da vardı. Onun için biz düşündük ki her ne 
suretle olursa olsun bir kere yukardan aşağıya 
bunlar hakkında tahkikat yapılmalıdır. Şimdi 
bu birinci safhası, bu işgal sahasında bulunan
lardan birtakımları firar edebilmişlerdir ve ha
miyeti vataniyeleri olanlar durmak da isteme
miştir. İşgali teshil edenlerden, meselâ; Manisa 
Mutasarrıfı olan Giritli Hüsnü Bey tamamen îz
zet Beyle beraber olduğu halde işgali teshil et
miştir ve Yunanlılar zamanında vali olarak kul
lanılmıştır. Ve sonra da firar etmiştir. Böyle 
ihanetleri fevkalâde olanlar vardır. 

REİS — Efendim Refik Şevket Beyin bir 
takriri vardır; encümen veya komisyonlar ta
rafından cevazı istihdamına karar verilenler 
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I istihdam olunsun, diyor ve Adliye Vekili de 

böyle muamele yapılacağını söylüyor. 
ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Yani ben o nok

tayı tenkid ediyorum. Encümenin noktayı naza
rı bu suretledir. îkinci safhaya geliyorum. 
Bitiyorsunuz Bursa, Balıkesir, Uşak'a kadar iş* 
gal edilmiştir. Bu da ayrıca bir devirdir. Bura
da ekseri memurin çıkabilmiştir, bir kısmı da 
kalmışlardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Çıkmalarına 
Hükümet mâni olmuştur ve biz mâni olduk. 

ALÎ B. (Devamla) — Yani böyle birtakım 
safhalar vardır ki, mutlaka iyi tahkikat yapıl
mak lâzımdır. Yani bizim meşhudatımıza ve tah
kikatımıza müstenidolmak üzere encümenimiz-
deki kararımız bu noktaya müstenittir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Kütahya'nın düşe
ceği de saklanmıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Takririn 
mahiyeti kanun dairesinde muameledir. Adliye 
Vekili Bey de bunu tasvibediyor. Binaenaleyh 
Adliye Vekilinin mütalâası veçhile kanun dai
resinde muamele yapılsın. 

REİS — Encümen ile Adliye Vekilinin mü
talâası birleşiyor. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. — Encümen de 
müttehittir. 

REİS — Mazbatada varsa niçin tadilname 
veriyorsunuz? Encümen kabul ediyor mu bu 
noktayı ? 

HAYDAR B. (Van) — Okunsun efendim, bir 
kere, daha muaddel olarak verilmiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Mazbatada 
zaten vardır. Binaenaleyh zaittir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Kaç defa oku
nacak ? Vaktimiz zayi oluyor. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Reis Bey 
mevcut kanunun meriyetine dair takrirler okun-

j maz. Mevcut kanunların tatbikinden başka bir 
şey değildir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Mazbatada 
bir reis ve iki azadan mürekkep her mahalde bir 
heyet teşkili gibi birtakım şeyler vardır. Memu» 
rin hakkındaki ahkâmda memuriyetinden mahru
miyet gihi bir şeyler vardır. Halbuki 'bizim ah
kâmı mevzuamız kâfidir. Böyle ayrı kuyut vaz'-
ma lüzum yoktur. Encümen de bunu kabul edi
yor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bendeniz 
I de kanım dairesinde muamele ifasını rica ediyo-
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rum. Encümenin ve Adliye Vekillinin teklifli veç-
hoile reye vaz'mı teklif ederim. 

(Malatya Mebusu Lûtfi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim bu takririn mealine göre 
Yunanlılar tarafından tâyin olunan memurlar 
haklkmda ne muamele yapılacağı beyan ediliyor, 
encümen Ibu cihetin kendi mazbatasında mevcud-
olduğunu iddia ediyor. Mazbatanızda mevcut de
ğil mi? 

HAYDAR B. (Van) — Evet Var. 
REİS — Bunlar hakkında mazbatada kayıt 

vardır efendim. 

HAYDAR B. (Van) — Bu feabîl memurin 
hakkında mazbatada fıkra mevcudölduğunu Lût
fi Beyefendiye de gösterdim. Orada Yunan işgali 
zamanında Yunanlılarla teşriki mesai eden me
murlar ve hattâ belediye reisi ve âzalarının da 
istihdamları lâzımgelmez iken, esanayı müzakere
de bulunmuş olan bâzı arkadaşlar Yunan zama
nında Afyon Karahisar Belediye Riyasetine in-
fbihabolunmuş Afyon Belediye Reisinden bahsetti
ler ve delil, madde gösterdiler. Bu zat Yunanlı
lara öbür taraftan gelen casusların heyeti mec
muasını haber vermiştir ve Yunan ordusu hak
kında bizim ordumuza malûmat vermiştir. Şimdi 
bunu söylemiş olmakla tabiî Yunan işgali zama
nında intihabedilmekle reis ve azaların hemen 
ıskatı cüretine gidilmemek lâzımgelir. Bu noktai 
nazardan velev binde, on binde bir olsun tekmil 
memurin içinde hizmet etmiş olanlar bir tanesi 
zayıf olursa onların tahkikatı hususunda mütte
fiki aleyhiz. 

öEMlL B. (Kütahya) — Bir su'al soracağım. 
Biz biliyoruz ki, encümenin bu mazbatası, bu ka
rarı Devletten maaş alan memurlara aittir. Bele
diye reislerine, meclisi idare azalarına bunun şâ
mil ölmamalsıı lâzımdır. Encümen bunu yapmış 
lise doğru değildir. 

REİS — Âbiıdin Beyin bir takriri var, reddi 
mutazamimındır. 

ABDÜLkADİR KEMALİ B. (K astamonu) 
— Israrın da ımânası yoktur. 

(Âibidin Beyin talkriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim Âibidin Beyin takririni ka

bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
medi. 

Müfid Efendinin tadilnamesi var. 
(Tekrar okundu.) 
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REİS — Bu takriri kabini edenler lütfen ol 

kaldırsın. 
Efendim inayet buyurun. Encümen bu noktai 

nazarın tayyını kabul ediyor. G-ürültü olduğu 
için arkadaşlarım işitemiyor, bir daha okuyo
ruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim er
babı ihaneti far*k etmek çok müşkül bir şeydir. 

(Müfid Efendinin takriri bir daha okundu.) 

REİS — Efendim Müfid Efendi Hazretleri
nin takrirlerini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmedi. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz ev
velce takrirlerin birer birer olkunüp reye kon
masından evvel hepsinin izah olunımasını söyle-
.mistim. Bendenizin takririm Müfid Efendi Haz
retleri tarafından verilen takrir mahiyetindedir' 
Fakat maatteessüf Müfid Efendinin takririne 
•müşabih olan o fıkra'kabul edilmiş olsaydı git
miş olacaJkıtı. 

«Azilleriyle iktifa edilmiyerek müeblbeden 
memuriyetten tardlariyle beraber haklarında ta
kibatı 'kanuniye icrası zum nmda mahkemeye tev-
dileri karargir olmuştur.» 

Efendiler eğer bu fıkra kabul edilecek olursa 
her hangi bir ımemur ımabkemeye .şevkinden ev
vel müeblbeden memuriyetinden mahrum edile
cek, bu adam mahkemeye gider de masumiyeti 
tebeyyün ederse hakkında beraet kararı sâdır 
olması üzerine bu adamın hakkının tanınması ve 
istihdamı kanunen zaruridir. Halbuki hüküm sâ
dır olmadan evvel Meclisi Âli tarafından bu ka
rar kabul edilecek olursa Meclisi Âli şu .karar
la bir. hüküm vermiş oluyor. 

Efendiler dünyada hiçbir mahkeme maznu
nun ifadesini almadan, müdafasmı dinlemeden 
hüküm veremez. Fıkrai ulâ bir hükümdür. Hem 
de hiçbir turku kanuniyeye müracat imkânı ol-
mıyan bir hükümdür. İkinci hüküm ise indol 
muhakeme beraet yani itiraz, temyiz, yani bir
çok turku kanuniyeye göre kendisini müdafaa 
etmesi ve beraet etmesi ihtimali kavidir. Hak
kında hülküm sâdır olımryan herkes zaten beriy-
dir, rica ederim beraeti zimmet asıldır* kaidei 
esasiyesine mulkabil hakkında hüküm sâdır olnıı-
yan her hangi bir zat hakkında, müeblbeden me
muriyetten tardolunur, ondan sonra mahkemeye 
tevdi edilir diye bir kararın çıkmasını bendeniz 
Meclisi Âlinin Maikamı Âlisi namına katiyen 
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kabul etmiyorum. Bunun için rica ederim, zaten 
encümen de kalbul ettiği için bu fikra tayyedil 
sin. Eğer mahkemeye sevk edilen her hangi bir 
kimsenin ihaneti anlaşılırsa 'kanunda ceza var
dır. Müeibbeden, muvakkaten .memuriyetinden 
tard cezaları vardır. Rica ederim takririm reye 
konsun ve encümenin noktai nazarı dinlensin. 
Sonra cidden Heyeti Aliyenizden çıkması pek 
doğru- olmayan bir karar çıkmak suretiyle tarihi 
adliye bir ufacık leke dokundurmuş olursunuz. 

REİS — Efendim arkadaşl anımızdan AfodüJ-
kadir Kemali Bey bir fıkrayı (Zerre kadar) ke
limesini encümenden soruyor. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ne sualimi tam sorabildim, ne de cevabını 
tam alabildim. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim bunlar ad
liye mefkûresiyle, kafasiyle düşünüyorlar, bu iş 
kendi mahkemelerine geldiği vakit ne hüküm 
vereceklerini düşünüyorlar. Bizim, encümenin 
düşündüğü, tabiî bu ihanetin derecesi var. En 
ufak bir derecede de olsa hakkında takibatı kanu
niye yapılıyor. Sureti ihüıküm onlara aittir. Eğer 
kendilerinde ahkâmı . kanuniyede mevcudolmı-
yan bir cürüm bulunacak olursa zaten muaftır 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim mazibatada zerre /kadar hamiyetsiz
liği görülenlerin tardlarmdan sonra mahkemeye 
şevkleri meıvzuubahsoluyor. Tard olunacaklar, 
sonra, mahkemeye sevk olunacaıklar. Bir memur 
hamiyetsizliğinden diolayı takibata tâbi tutula
cak. Meselâ kendileri bir mahkemede hâkim bu
lunuyorlar, öyle farz edelim. Yunan Kumanda
nının . elini sıkmak suretiyle hamiyetsizlikle it
ham edilen bir adam malhk emel erine gönderilir
se,. Kanunu Cezanın hangi (maddesine. Hıyaneti 
vataniye Kanununun hangi maddesine tevfikan 
o adama ceza verilecektir? Bu suretle mesele hal
ledilmiyor. Çirkin bir şey oluyor. Bu fıkranın da 
tayyedilmesi lâzımdır. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim bir kere 
ben böyle bir mahkemede bulunacak bir adam 
değilim, fakat bulunacak olursam beyefendi 
gibi âlim bir adama müracaat eder reyini sora
rım. 

REÎS — Bu bapta tadilname vermemiştir ar
kadaşlar. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim izahat ve
receğim. 
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I REÎS — Ne izahatı? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Tard ve memuriyet
ten mahrumiyet kelimesi hakkında izahat vere
ceğim. 

REÎS — Efendim sual ile mesele halledilmiş
tir. Hakkı Hami Beyin takriri ; Lûtfi Beyin 
takririnin aynıdır. Bir daha reyi âlilerine arz 
edemem. Çünkü reddedilmiştir. (Gürültüler) 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu
yurunuz. Ahkâmı esasiyeye muhalif- bir' karar 
ittihaz edilse dahi muteber değildir. -Kavaidi 
esasiye lâyetegayyerdir, rica ederim. (Gürültü-

I 1er) Buna mugayir bir karar verilemez, beraeti 
I zimmet asıldır. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Bu 
idari bir meseledir. Binaenaleyh vilâyatı müs-
tahlasadaki memurin hakkında tahkikat yapılır, 
neticede vaziyetleri taayyün eder. Hakkı Hami 
Beyin mütalâası varit değildir. (Gürültüler) 

I REÎS — Efendim gürültüden pek müşkilât 
I çekiliyor. Takrirleri reye koymakta müşkilât 

vardır. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

I bu fıkra hakkında encümenin mazbata muharriri 
mütalâasını de rm ey andan sonraa zaten mesele 

I kalmamıştır. 
I REÎS — Fıkranın tağayyür ettiğine kaani ol

mamak için Heyeti Celile beriyüzzimme esasını 
I söylüyor, yani bunun esasını encümen kabul edi

yor mu? (Kabul ediyor sesleri) Buyuruyorlar ki 
I bu takririn müfadına göre lâyetegayyer kaide 
I vardır. Beraeti zimmet asıldır. Bunu tağyir et

mez bu madde diyorlar. Encümen de bu. müta
lâada mı? îzah ediniz rica ederim Haydar Bey!.. 
Bu müşkilâtm halli için bu fıkradan maksadınız 

I kanunun hangi maddesine istinadediyor? 

HAYDAR B. (Van) — Efendim bu fıkra-
j dan maksadınız tabiîdir ki, hilafı) kanun bir şey 
I yapmak değildir. Fakat tabiîdir ki, bir memur 

Kaikkında takibat yapılıyor. Onun bir; curam 
tahakkuk eder ve mahkûm olacak olursa hak
kında tard muamelesi yapılması için' idi.. Mu-

I vafık görürseniz tayyedersiniz efendim. (Gü
rültüler) 

MAKKI HAMİ B. (Sinob) — İstirham ede
rim burada fıkra sarihtir. «Müebbeden memu
riyetten ta rdlariyle beraber» diyor. Zatıâlile-
rinden rica ederim. Her hangi bir memur cür-

I mümeşhut halinde yakalansa bile hakkında bir 
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hüküm sâdır olmadıkça müebbeden tard kararı 
verilebilir mi? Verlemezse irtikâbettiği cürmün 
mahiyeti anlaşılmadığı halde mahaza mahkeme
ye sevk ediliyor diye bir adam hakkında müeb
beden memuriyetten tard kararını şunun bunun 
eline vermek birçok memurinin hayatına kasıt
tır. Raca ederim encümen ısrar etmesin ve te
reddüt buyurtoıasm, bu fıkrayı geri alsın. 

HAYDAR B. (Van) — Bendeniz Hakkı Ha
mi Beyin bu kadar zorlamasına hem şaşıyor, hem 
acıyorum. 

RElS — Efendim encümenin, noktayi na
zarı bu adamı ebediyyen ıskat mânasına değil, 
hüküm verilinceye kadardır. 

MÜFtD Ef. (Kırşehir) — Zaten öyledir 
efendim. 

REÎS — Zait olduğuna kaani oluyorsunuz 
değil mi efendim? (Zait sesleri) Efendim, Rauf 
Bey söyliyecek. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSÎ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim mesele gayet vâsi telâk
ki buyruldu. Hulasaten arz etmek isterim ki, 
esasen vazife gören ve Yunan işgali esnasında 
belki lizaruretin fakat kalidl olsa da bir kısmı 
belki istiyerek olabilir. Re'sen memur olduk
ları halde Yunan işgali altında vazife gören 
adamların istihdamları ve ademüstihramları 
meselesi Heyeti Vekilede münaziünfih kalmış* 
tır. Bunu - bendenizin telâkkim - hakikaten 
ve re'sen memur olan, Türkiye halkından bu
lunan Müslümanların, Türklerin, Kürdlerin, 
biirıza Yunan gibi bir düşmanın il^galijıi hüsnü 
telâkki edeceğine kanaatim yoktur. Ancak bâ
zı insanlar vardır ki, her şekli kabul ederler. 
Bizde birçok misaller vardır. «Viiran kalası 
hanede evlât ve ıyal var» diye ve bilmem ne 
dîye bir şeyler uydurarak ensali âtiyeye suimi-
saller, şekiller hazırlıyabilirler. Bendenizin en
dişe ettiğim nokta bu idi. Bugün için milleti
mizin ulvü cenabı cihanca malûmdur, bijimiye-
rek yapılan kabahatleri, kusurları bu millet 
affetmekle müftehirdir. Ancak ve ancak, böy-
leleri varsa bu tahkik edilsin ve bunların bu i 
milletin efradından olmadığı anlaşılsın. Bun
lar da çok mahduttur. Efendiler, çok müşkül 
zannetmiyelim. Re'sen memurlar, yani mer
kezden tâyin edilen mutasarrıflar, kaymakam
lar, adliyenin en yüksek memurları, Düyunu 
Umumiye memurlariyle baytralar, merkezden j 
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tâyin edilen banka memurlandır. Diğerleri 
gayet mahduttur. Zannederim gayet süratle 
bunların ahvalleri tahkik edilebilir. Arzu bu-
yurulmazsa ve bir mahzur börülmezse bendeniz 
muhalefetimde musir değilim. Heyeti Âliyeniz 
derhal af buyurursunuz hepisini. (Gürültüler) 
Mesele budur. (Hayır hayır sesleri) 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Beyefendi 
son çıkan Avans Kanununda istanbul memur
larından - yani işgal altında kalan istanbul 
memurlarından - caizül istihdam olanların is
tihdamı, olmıyanlarm istihdam edilmemesi hak
kında bir kararname yapıldı. Muvazenei Ma
liyeden gönderildi. Heyeti Umumiye de tas-
vibetti. Siz de bunu tatbik ediyorsunuz. Bu, 
meydanda iken memaliki müstahlasa memur
ları hakkında ayrıca bir kanun, bir kararna
me istihsal etmekteki maksat nedir efendim? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. (Sivas) — Arz ettim efendim, tacile saik 
olan mesele şu idi : 

Memaliki müstahl asamızın bidayeti istirda
dında memurlar hakkında müstacel kararlar 
almak zarureti hâsıl oldu. Çünkü idarei mül
kiyeyi bir an evvel tesis etmek, asayişi bir an 
evvel tesis etmek ve Hükümet makinasını bir an 
evvel hassas bir surette tedvir etmek icabedi-
yordu. Bu münasebetle muhtelif zamanlarda 
görülen vaziyetlere nazaran mukarrerat ittihaz 
etmek lâzım idi. Bu arz ettiğim karar da o 
mukarrerattan biridir. Derecei tâliye memur
larını düşündük, bunları mafevkleri olan yük
sek memurini mülkiye tahkik etsin, kusuru 
yoksa istihdam edilsin. Sınıfı salis memurlar 
hakkında ve en nihayet re'sen memurlar hak
kında Heyeti Vekjlece arz ettiğim karar itti
haz edilmişti. Bilâhara İktisat Vekâleti Hey
eti Vekileye müracaat etti ve dedi ki; birçok 
baytara ihtiyaç vardır. Malûmuâliniz orada 
hastalık da vardı. Hamdolsun itfa edilmekle 
beraber - vebayı bakarı var - baytara şiddetle 
lüzum vardı. Bu yüzden baytarlara müsaade 
ile bundan istisna ettik, dedi. Sonra, Ziraat 
Banka memur ve müdürleri, Düyunu Umu
miye müdürleri de vardı. Bunlar için de is
tisna istediler. Kayıtta merkezden tâyin olu
nan memurlar için talebettiklerinin şümulünü 
çok vâsi gördüm ve mütereddit kaldım. 

Arkadaşlar çok müteessirim ki arkadaşla
rımla tevafuku tam hâsıl olamadı. Mahza de-
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min de arz ettiğim gibi arada bir telâkki me
selesidir. Bu arz ettiğim mesele, sevap da ola
bilir, hata da olabilir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bendeniz 
soruyorum M.. 

REİS — Müsaade buyurun. 
FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Cevap kâfi 

değil efendim. Bendenim diyorum ki efendiler, 
İstanbul memurları hakkında ittihaz edilen ka
rar *kâfi değil midir? Yani ahkâmı kanuniye 
bunlar hakkında da kâfi değil mi diyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. (Sivas) — Kanun istemiyoruz ki. Heyeti Ve-
kilenin ihtilâfını hallediniz diyoruz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Bendeniz 
de kanun varken ona lüzum yok diyorum. 

REİS — Rauf Beyefendi; Feyyaz Âli Bey, 
evvel beevvel İstanbul hakkında bir kanun 
var, İstanbul ile memaliki müstahlasa arasında 
ne fark var? Diyorlar. 

FEYYAZ ÂLİ B. — O kanun varken. 

RAUF B. — Efendiler istanbul için çıka
rılan Avans Kanunu her tarafa değil, muay
yen olan mahalle tatbik edilir. O, Meclisi Âli
nin bir kanunudur. Bugün müzakere edilen 
Heyeti Verilenin ihtilâf ettiği ve Heyeti Âli-
yenize sevk ettiği bir tefsir talebidir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — işte o kanun 
o ihtilâfı halletmiştir. 

RAUF B. (Sivas) — öyle karar verirse
niz öyle olur, mesele biter. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Mesele bit
miştir. öyle ise. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Rauf 
Beyefendi, bu sizin teklifiniz istanbul Avans 
Kanunundan evveldir. İstanbul Avans Kanu
nu sonradır. Binaenaleyh mesele yoktur, istan
bul Avans Kanunu mucibince 'o mesele kendili
ğinden hail olunmuştur. 

ÎORA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Sizin söylemenizle kabul etmiyorum. 

Heyeti Aliye karar vermiş bitmiştir diye. (Me
sele yok sesleri) 

HAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Heyeti 
Aliye söyliyeceğini Avans Kanununda söyle
miştir. 

REÎS — Efendim usule dair bir takrir var. 
HASAN BASRt B. (Karesi) ~~ Efendim iş

gal altmda kalan memleketlerde memurin için-
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de zayıf kalblileri bulunduğunu da söylediniz. 
Hakikaten olabilir. Fakat bir memleket ki o 
memleketin bütün memurları hicrete hazırlan
dıkları, saatlerce mesafeler katettikleri halde 
Hükümet hicreti menederse bu memurları 
mağdur etmek muvafık mıdır? Muvafıkı ada
let midir! Riea ederim.; Bunu sorarım. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETÎ REÎŞj BAUF 
B. (Sivas) — Basri Beyefendi demin de izah «t-
tim zannederim. Vaziyet şudur: Hicretten aa$ae-
derlerse haklıdırlar. Zaruret bilmem ne varsa 
haklıdırlar. Ne yapalım gidemedim, sinirim tut
tu bu da haklı olabilir. Fakat diğerleri için Bfe* 
yeti Aliyenizin kararı lâzımdır. Ben kendimde 
salâhiyet görmedim. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Efendim... 
RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurun 

Ibitirmedim daha. Buyurduğunuz bir noktai na
zarda, ne yapalım hicret ettirmediler, ele geçti 
diyorsun. Ele geçmekle behemehal vazife görme» 
si lâzımgelmez. Behemehal mutasarrıflık yapması 
lâzımgelmez, behemehal valilik etmesi lâzımgel
mez. Bu benim fcanaatimdir. Heyeti AMyeniz ka
rarınızı verirsiniz. 

RElS — Efendim usule dair bir takrir var. 
Arkadaşlarımız diyorlar ki; bu lâyihanın müza
keresine lüzum kalmamıştır. Avans Kanunu me
seleyi halletmiştir. Takrir okunuyor. 

Riyaseti Celileye 
Memaliki müstahlasa memurlarının, aynı ma

hiyette olan istanbul memurlarından ne farkı 
vardır ki ayrıca mazbata ve karar ittihazına lü
zum görülüyor, istanbul memurları hakkında 
Muvazenei Maliye Encümenince ittihaz edilip He
yeti Aliyelerince tasdik ve kabul buyuruîan 
Avans Kanunundaki sarahat veçhile caizülistih-
dam olanların istihdamı ve eaizülistüıdam oimı-
yanlann memuriyetten mahrum bırakılması lüzu
munun Heyeti Vekileye tevdiini ve bu mazbata.» 
nın reddini teklif eylerim. 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

RElS — Efendim buna dair pek çok takrir
ler olmakk beraber Adliye Vekili izahatta bulu
nacak. Nafiz Beyin takriri var okunacak: 

Riyaseti Celileye 
İstanbul memurinine karşı kabul edilen mua

melenin aynen vdlâyatı müstahlasa memurinine 
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de tatbikini teklif ederim. Kabuliyle meseleye 
nihayet verilmesi mâruzdur. 

Canük 
Ahmet Nafiz 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim itiraf edilir ki, İstanbul memurları ile 
taşradaki, memaliki müstahlasada'ki zavallı me
murini b k tefrik ettik ve Meclisi Âli de tefrik 
etti. Onlara faal, gayrifaal unvanları verdi. Faal 
tam maaş alacak. Gayrifaal, maaşının nısfım, sü
lüsünü, ruJb'unu her ne ise alacak. Bendeniz bu
na kaaniim ki, İstanbul Avans Kanunu yalnız 
İstanbul'a münhasırdır. Eğer Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbata muharriri Beyefendinin 
buyurdukları bu karar umuma aitse çok rica 
ederim muvazenede düşündüler mi? Bunlar faal, 
gayrifaal diye maaş alacaklar mı, almıyacaklar 

.mı? 
REİS — Efendim, verilen takrirler yalnız 

cevazı istihdam, kararı hakkındadır, öbür ah
kâmın cari olması lâzım değil mi? 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Evet. 
REİS — Buna göre Adliye Vekili Beyefen

dinin bu husustaki mütalâaları, yani takririn 
Avans Kanunundan maksadı yalnız cevazı istih
dama aittir. Arkadaşlarımızın mütalâaları diyor
lar ki, biz maaş hakkında söylemiyoruz, yalnız 
cevazı istihdam dolayısiyle.. (Reye sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Adliye 
Vekili Bey Muvazenei Maliyeden sual sordu. Ce
vap vereyim.. (Muvazenei Maliyeye taallûku 
yoktur sadaları) 

REİS — İnayet buyurun, lütfen dinleyiniz 
'efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Çok yazık oldu şu günümüze.. 

REİS — Efendim, Feyyaz Âli Beyin takri
rini reyi âlinize vaz'ediyorum. Adliye Vekili 
Beyin mütalâası veçhile mutlak olarak demiyor
lar. Yalnız cevazı istihdama aidolmak şartiyle 
Feyyaz Âli Beyin takriri mucibince işbu madde
nin memaliki müstahlasaya da tatbik edilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

REİS — Efendim! Elcezire Cephesine gidecek 
İstiklâl Mahkemesi azasının intihabına iştirak 
eden azayı kiram 163 tür. 66 müstenkif vardır. 
97 reyle intihap yapılmıştır. Bu 97 reyden 95 
reyle Halil İbrahim Bey (Antalya) Müddeiiumu-
miliğe intihabedilmiştir. Azalardan 77 rey Rıza 
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I Vamık Bey (Sinob), 70 rey Şevki Bey (İçel) 

almışlardır. Binaenaleyh ekseriyetle yalnız Müd-
I deiiumumilik Halil İbrahim Beyde kalmıştır. Di

ğerlerinde ekseriyeti mutlaka hâsıl olmamıştır. 
MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Efendim, bu noksan azaların da 
j bugün intihabım çok rica ederim. Çünkü bu 

mahkemenin Elcezire Cephesine hareket etmiş 
olması çok lüzumludur. (Ekseriyet yoktur sada
ları) (Pazartesi sadaları) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — İki defa ya
pılan intihapta en yüksek rey alan iki zat var
dır. İki zatı reyi işari ile reye vaz'edin. 

RElS — Kanun sarihtir, ekseriyeti mutlaka 
ile intihabedilir. Yalnız bugün intihaba devam 
edilmesini Paşa Hazretleri.teklif buyuruyor. Bu
gün intihaba devam edilmesini kabul buyuranlar 

I lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyet hâsıl olama
dı. Kabul edilmedi. 

Müsaade buyurunuz efendim, Pazartesi günü 
ruznamede.. 

I SALİH Ef. (Erzurum) — Jandarma mesele-
I sini de halledelim de bitsin. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — .Jandarma 
meselesini halledelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. .(İs
tanbul) —Efendim, bugün Meclisi Âli.Trakya'
ya gidecek jandarmaların muhassasatı ha'kkın-

I daki Kanunun terci han müzakeresini kabul etmiş
tir. Halbuki Trakya jandarmaları için bir ka
nunla, İstanbul jandarmaları için de'ayrı bir 
Kanun var. Bir de Umum jandarmalar için Mec
lisi Âlinize tevdi edilip Muvazenei Maliye föncü-

I menince müzakeresi hitam bulmuş olan diğer bir 
I Kanun vardır. Eğer müsaade buyurursanız Mu

vazenei Maliye Encümenince tetkikatı hitam 
bulmuş olan Umum jandarmalara ait Kanunu 
müzakere" edelim. Yalnız Trakya'ya aidolan 

I Kanunu müzakere etmiyelim. Umum jandar
malara ait Kanunla hem İstanbul, hem Trakya, 
hepsi çıkmış olsun. Meclisi Âlinizden diğer bir 
istirhamım vardır. O da memurine mahsus olan 
harcırah tahsisatı bitmiştir. Birçok memurlar 
tâyin edilmiştir, yola çıkamamıştır. Bunun için 
de Meclisi Âlinize bir kanun takdim ettim. Mu
vazenei Maliye Encümenince kabul olundu. Bir, 
iki maddeden ibarettir. Lütfen bunun da yarın 

I terci han müzakeresini rica ederim. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Reis Bey hepsi tercihan olursa benim kanun 
kalacaktır, bu 'karara göre altı ay sonra müza
kere edilecektir. Benim de hakkım vardır. 

REİS — Efendim inayet buyurunuz, oturu
nuz, oturmadıkça müzakereye devam etmek im
kânı yoktur. ' 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Da
hiliye Vekili Beyin teklifleri müstaceldir, bu 
gayrikabili inkârdır. Fakat Meclisi Âlinin mü
zakeresine başlayıp da yarım bıraktığı ve numara 
sırasına diğerlerinin takdim edilmemesi takarrür 
etmiş iki kanun vardır. Biri Ziraat Bankasının 
benzin, öteberi getirmesi için olan Kanundur. 
Diğeri de Abdülkadir Kemali Bey tarafından 
tesbit edilmiş ve müzakeresine başlanmış olan 
kanundur. Birincisinin müzakeresi yapılmış, 
ikincisinin de heyeti'umumiyesi hakkında sözler 
kâfi görülerek maddelere geçilmiştir. Eğer 
Hükümet tarafından her teklif edilen mevad di
ğerlerine tercih edilecekse bunların müzakere
sinin imkânı yoktur. Onun için rica ederim, 
Fethi Beyin tekliflerini parzartesi günkü ruz-
nameye numara sırasiyle alı,rız. Zaten bugün 
bitmesine de imkân yoktur. Binaenaleyh heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere kâfi görülerek 
maddelere geçilen ve ruznamenin birinci madde
sinde mevcut bulunan Abdülkadir Kemali Beyin 
teklifinin müzakere edilmesini teklif ediyor. Ka
rar ittihazına lüzum yoktur. Meclisi Âliniz buna 
karar vermiştir. 

DAHİLİYE VEKlLİ ALI FETHİ B. — 
Meclisi Âliniz jandarma hakkındaki Kanunun 
bir an evvel tercihan müzakeresine karar ver
miştir. (Trakya'ya ait sesleri) Trakya'ya aittir. 
Fakat Trakya jandarması ile vakit geçirileceğine 
"Umum jandarmalar hakkındaki Kanun müza
kere edilirse mesele halledilmiş olur. (Doğru ses
leri) Trakya için ayrı bir kanun, İstanbul için 
ayrı bir kanuna lüzum yoktur. Umum jandarma 
hakkındaki Kanunu müzakere etmek doğrudur. 
Diğer memurin harcırahı hakkındaki Kanun da 
bir maddeliktir. Gayet mühim ve müstaceldir. 
Bunun da tercihan müzakeresini Heyeti Aliye-
nizden istirham ediyorum. Kabul ve ademika-
bulü Heyeti Aliyenize mevdu bir meseledir. 

ÂLİM Ef. (Kayseri) — Muhterem Efendim 
Hazretleri; kazamızda gayet muktedir, müsta-
kimülefkâr, umurdîde, tecrübekâr bir kaymaka-
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mimiz vardır. Üç tane kaatili derdest etti. Ceb
ren fiilişenü yapan ve ambarları da soyan ada* 
mı da tuttu. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
yazdım, İstiklâl Mahkemesine yazdım, Vekili 
Muhteremi sabık Refik Şevket Bey arkadaşı
mıza yazdım, onu terfi ettirdiler, onu Ereğli'ye 
kaldırdılar. Şimdiki kaymakam orada halktan 
bin yüz lira... 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — Efen
di Hazretlerinin sual takriri vardır. Ruznameye 
bir gün alırsınız. Diğer arkadaşların da takrir
leri vardır. Onlarla beraber cevap veririm. (Pa
zartesiye sesleri) 

Âlim Ef. (Devamla) — Okuyayım mı o sual 
takririni? (Pazartesiye sadalan) 

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Pazar
tesi günü Dahiliye Vekili Bey cevap verecekler
dir. Vekil Beye suallere cevap vermek için tekit 
yaparız. 

SIRRI B. (İzmit) — Tekit değil, istirham 
ediyoruz efendim. 

REİS — Dahiliye Vekili Bey, bugün hususi 
surette karar verilen jandarmayı umumileştir-
mek ve bu kararı muhafaza etmek ve bundan 
başka harcırah hakkındaki iki maddelik Ka
nunun müzakeresini numara sırasından çıkar
mak suretiyle teklif ediyor. (Hayır olamaz ses
leri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim anlaşılıyor ki benim gaybubetimde 
müzakeresi yapılan kanun zannederim ki bir 
türlü çıkmıyacak, müzakere edilemiyecek. Onun 
için ufak tefek işler var. Heyeti umumiyesini 
toplasınlar ve inşallah altı ay, bir sene sonra 
gelecek olan Meclis bu kanunu çıkaracaktır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Jandarmaya taal
lûk eden mesaili her şeye tercihan, müstacelen 
yapalım. Harcıraha ait mesaili de ruznaniedeki 
sıra numarasiyle yapalım. (Hayır sadalan) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
defa tâyin edilen memurin mahallerine gitmek 
için evvelâ harcırahlarını alacaklardır. Bunun 
için Harcırah Kanunu müzakere edilmelidir. 

REİS — Evvel beevvel müstacel mevad me-
yanına ithalini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Her şeye tercihan müzakeresini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 
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Efendim ruznamede »Pazartesi gününe Neva-

hi Kanıüiu vardır. Müdafaai Mil̂ j&e Vekili Pa
şa Hazretleri, Elcezire Gepphesine gidecek azayı 
kiramın intihabı için de teklifte bulundular. 
Pazartesi günü intihabın ikmal edilmesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
Pazartesi günü intihap; yapılacak, jandarma ve 
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harcırah meselesi mevzuubahsolunaeak, vekiller 
suallere cevap vereceklerdir. îmkân olursa Ka
nunu Cezanın 203 ncü maddesi müzakere edile
cektir. 

Efendim Pazartesi günü saat birde içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,10 

içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 


