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Beyin: arpa ve buğday hasılatında hastalık zu
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kasabasında vukua gelen yangından zarar gö
ren mültezimlerin aşara olan borçlarının tecili 
hakkında (2/367) numaralı teklifi kanunileri 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
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3. — İstiklâl Madalyasıyle Taltif Kanunu
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varide aidoldukları mahallere havale edildi. Umum 
Memurin Kanunu hakkında Ahmet Saki Beyle rü
fekasınm teklifinin tetkiki için muhtelit bir encü
men teşkili karargir oldu. Şarki Anadolu arazii met
ruke müstecirlerinden vergi alınması esbabına dair 
Bayazıt Mebusu Şefik Beyin sualine Maliye Vekili
nin cevabı istima olundu. Müteakiben ruznameyi 
müzakerata geçilerek ormanların fennî surette işle-
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey(Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Ekseriyetimiz hâsıl olmuştur. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 456 — 
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tilmesne dair kanun lâyihasının bakıyei müzakeresi

ne devam edildi. Heyeti Umumiyesi hakkında mü

zakere kâfi görüldükten sonra nazarı dikkate alman 

tadil takrirleriyle birlikte madde, encümene iade ve 

2. — EVRA 

Teklifler 

/ . — Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinin Mec
lisin elektrikle tenviri için muktazi iki motor ve te
ferruatının 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun onaltmcı maddesinden istisnaen pazarlık su
retiyle mubayaası hakkında teklifi kanunisi (2/378) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine verece
ğiz, 

(Lâyiha Encümenine gitsin sesleri) 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Evvelâ lâyiha

ya, sonra Muvazeneye gitmesi lâzımdır. 
REİS — tdare Heyeti tarafından bir teklif ol

duğu için Lâyiha Encümenine gitmesi muvafık de
ğildir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmesine ihtiyaç yoktur. 

MAZHAR MÜFTÜ BEY (Denizli) — Efendim, ge
çen gün bu elektrik meselesi mevzuubahis olmuştu. 
tdare memurları bunu bize teklif ettiler ve Heyeti 
Umumiye de bunu kabul etmişti. Binaenaleyh, Lâ
yiha Encümenine gitmesine lüzum yoktur. Heyeti 
Umumiye kabul etmişti. 

REİS — Efendim, bunun Lâyiha Encümenine 
gitmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Lâyiha Encümenine 
gitmesine lüzum görülmemiştir. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi Har-
biyeden yetiştirilecek zâbitan hakkındaki 25 Şubat 
1329 tarihli Nizamnamenin tadiline dair teklifi ka
nunisi (2/38) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve 
Şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera, 
zâbitan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetleri
ne dair teklifi kanunisi (2/379) 

-. 1340 C : 1 

Perşembe günü içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâ
sası kabul edilmiştir. 

Ki VARtDE 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 

/ . — Harp Malûlleri Cemiyeti murahhasları ta
rafından verilen teklifnamenin Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan terfih kanuniyle birleştirilerek 
icabı ifa olunması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/319) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara celbe
den memurine, muahharan celbettikleri efradı aile
leri için harcırah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri 
hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 
tezkere (3/320) 

REÎS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 

1. — İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkında (1/36) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Bunun bi

rinci ve ikinci müzakeresi Heyeti Umumiyede icra 
edildi. Şimdi müsaade buyurun okunsun. Yalnız 
yazılması için encümene gitmişti. Bu, derhal okun
malı. 

REİS — Efendim! Bir kere ruznameye alalım, 
sonra okuruz. 

Takrirler 

1. — Mersin Mebusu Besim Bey ve rüfekasının; 
Mersin Limanının şirket vasıtasiyle temini inşası te-
menniyatına dair takriri (4/96) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz, 

457 — 
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3. SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin İs
tanbul'da Darülfünun ve yüksek mektepler talebe-
siyle Tramvay Şirketi arasında mütekevvin (Yarım 
ücret) meselesine dair Maarif, Nafia ve Dahiliye Ve
kâletlerinden suali. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Ankara - Sivas demiryolundaki işçilerden Bozüyük'-
ün Feke mahallesinden Salimoğlu Mehmet hakkın
da Nafia ve Ticaret Vekâletlerinden suali... 

(Hükümetten kimse yoktur sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sual sa

hibi nerededir? (Sual sahibi buradadır sesleri) 

REİS — Sual sahibi meydandadır, fakat Hükü

metten kimse yoktur. Binaenaleyh gelecek celseye 

talik ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Bilûmum ormanların fennî usulü idaresi ve 
işlyetilmelerine mütedair 2 Nisan 1340 tarihli Kanu
na tezyil edilmek üzere (1/518) numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REİS — Lâyiha Ziraat Encümenindedir, henüz 
gelmemiştir. 

2. — Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi Be
yin; arpa ve buğday hasılatında hastalık zuhur eden 
mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine 
dair (2/348) ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
rüfekasının: Boyabat kasabasında vukua gelen yan
gından zarar gören mültezimlerine aşara olan borç
larının tecili hakkında (2/367) numaralı teklifi ka
nunileri ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbatası. 

REİS — Efendim! Dün bunun müstaceliyetle 
müzakeresi tahtı karara alınmıştı. Fakat henüz tab 
ve tevzi edilmediği için müzakeresini gelecek celseye 
talik ediyorum. Müstacel ruznamemizde başka bir 
şey kalmamıştır. 

3. — İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun 
birinci maddesinin tadili hakkında (1/36) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye En
cümenleri mazbataları. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! 
Ne zatı âlilerinin ve ne de hatip beyin seslerini işite
miyoruz. Hatip bey kürsüye çıksın söylesin. 

REİS — Efendim! Dinleyiniz okuyacağız : 

29 Teşrinisani 1336 tarih ve 66 numaralı (İstiklâl 
Madalyası) Kanununun birinci maddesini muaddel 
Kanun. 

Madde 1. — İstiklâl Madalyası bilfiil kıta başın
da cephe veya dahili isyanları teskinde hamaset ve 

fedakâri asarı gösteren erkân, ümera ve zabitan ve ef
rat ve millî kalıramanlara ve cephe gerisinde ulvi 
maksadın husulü için mesai ibraz edenlere ve istiklâ
li millî uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük 
oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine o da yok
sa validesine, o da yoksa zevcesine verilir. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) 
re terki hayat edenler kaydı vardı. 

Bilâha-

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendini! İstiklâl Ma
dalyası Kanunu hakkında şu okunan madde geçen 
defa Heyeti Âliyenin tasdikine iktiran edip (işitmiyo
ruz sesleri) İstiklâl Madalyası Kanununun birinci 
•maddesi, evvelce kabul edilen maddeye nazaran tadi-
len yazılmak üzere encümene verilmişti. Meclisin ar
zu ettiği şekilde Türkçe olarak yazdık, getirdik. Bi
rinci maddesi bundan ibarettir. Evvelce esasları ve 
Şekli kabul edilmişti. Yalnız İsparta Mebusu Hafız 
İbrahim Beyin bir teklifi vardı, terki hayat efenler, 
yani istiklâl madalyasını ibraz ettükten sonra vefat 
edenlerin istiklâl madalyası ne olacaktır. Aynı suret
te intikal dtsin yani cephede ifayı vazife ederken şe
hit olur ve takamazsa bu madalya o suretle intikal 
etsin, bunu da Meclisi Âli kabul etti. Fakat birisi ita
ya diğeri intikale ait olduğu için istiklâl madalyası
nın kimlere kalacağına dair ayrı ayrı maddeler yap
tık. Birinci madde itaya ve ikinci madde intikale ait
tir. Birinci madde istiklâl madalyası kimlere verile
bilir, ikinci maddesi kimlere intikal eder, o okuna-
cakltır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçe 
yazmışsınızda ümera, zalbitan Türkçe midir? Peder 
yerine baba varken, valide yerine ana varken yazılan 
şu şeyler Türkçe midir? Sorarım! 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zatı Âliniz 
Türkçe mukabillerini bulursunuz, 

458 — 
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REİS — Efendim! Maddeyi Reyi Âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsınlar... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İstiklâl madalyasını hamil olanlardan 
vefat edenlerin istiklâl madalyası erkek oğullarının en 
büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarının büyü
ğüne, yoksa pederine, o da yoksa, validesine o da 
yoksa zevcesine intikal eyler. Bunların vefatında ge
ne bu suretle intikal eder. Bunlardan biri vefat edip 
de tertip dahilinde varis bulunmadığı halde diğer ta
bakada bulunanlara veya onların veresesine aynı su
retle intikal eyler. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Efendim! 
İntikal başkadır, talik başkadır. İntikal ettikten son
ra talik euebilir mi? Hakkı taliki var mıdır? 

REİS — Müsaade buyurunuz Mazhar Müfüt Bey 
söz mü istiyorsunuz? 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Efendim! 
İkinci maddede sureti intikal gösteriliyor. Yani ha
yatta iken madalya alanlar vefatından sonra kime 
intikal ederse talik edebilir mi? (Talik edebilir sesle
ri) Yani yarın gene tefsirini mi istiyorsunuz? İntikal 
başkadır. Talik başkadır. İntikal ederse takabilir mi? 
(Takabilir sesleri) Rica ederim efendim, böyle taka
bilir demekle kanun olmaz. (Tadilname var sesleri), 
(Reye sesleri) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — İki defa 
müzakere edilmiştir. Ahkâmı ne olursa olsun kabul 
edilmiştir. Müzakere yapılmaz. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Hayır efen
dim! İkinci müzakeresi değildir. Bu kanunun birinci 
müzakeresinde şeklini tespit için Encümene gitti geldi. 
Pekâlâ noksan çıksın kanun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri yddinoi madde sarihtir. Hukuku medeniyeden 
isikat edilenlerin istiklâl madalyası vereseye İntikal 
eder, talik edilemez. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 27 Rebiyülevvel 1339 ve 29 Teşrini
sani 1336 tarihli Kanunun yedinci maddesindeki intikal 
dahi ikinci maddeye göre ceryan eder. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Heyeti Celile, 
seb'kü raptı için encümene tevdi buyurmuştu. Onu su
iistimal etmiş olmamak için şu noktayı tavzih edece
ğim. İstiklâl Madalyası Kanununda yedinci madde 
var. Hukuku medeniyeden iskat ve cinayetle mahkûm 
olanların hakkı taliki olamaz deniyor. Fakat madalya 
hatıra olarak vereseye intikal eder, diyor. Bilâhare 
hu da vereseye intikal eder diye tefsire geleceği için 
buna hacet kalmasın diye bu maddeyi de aynı suret
le intikal eder diye yazdık. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Bunun da 
ikinci müzakeresi oldu mu? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, reyinize 
arz ediyorum. Ka'bul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Üçüncü madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu Kanun 29 Teşrinisani 1336 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu Kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesini kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarı Şarki) — Efen-: 
dim, kabul buyuruldu. Fakat Encümenin nazarı dik-: 
katini bir şeye celpetmek istiyorum. Kanunun ün-: 
vanı (İstiklâl Madalyası Kanununun birinci madde
sini muaddel kanun) dır. Fakat ikinci maddeyi oku-: 
yoruz. Yeni yeni hükümler vaz edilmiştir. Binaenaleyh 
kanunun unvanı istiklâl madalyası Kanununa müzey-: 
yel kanun olacaktır. Ve kanunun başına da İstik-: 
lâl Madalyası Kanununun birinci maddesi berveçhi 
âti tadil edilmiştir diye ilâve etmek lâzım geliyor. Bu 
zuhulû Encümenden istirham ederim bir daha yap-. 
masın. (Dağru sesJkri.) 
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2o — EVRAKI 

Takrirler 

3. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 18 Teş
rinievvel 1339 tarihli Firari ve Bakaya Kanununun 
birinci maddesinin (ve ceraimi mezkûreye merbut 
müteferrik olarak faili asli addedilen) fıkrasının tefsiri 
hakkında Başvekâlet'ten mevrut (3/224) numaralı teb-
kere ve Adliye Encümeni mazbatasının müstaceliyet-

. le müzakeresi hakkında takriri. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Reis Paşa 
Hazretleri firari ve bakaya Kanununun tefsiri hak
kında Adliye Encümeninin bir mazbatası vardır, ruz-
namenin dokuzuncu maddesindedir. Bu teklifin müs-
tacelen müzakeresi için Meclisi Âli karar vermişti. 
Halbuki bu dokuzuncu numaraya geçmiştir. Bina
enaleyh şimdi müstacelen müzakeresini teklif ediyo
rum, esasen bu hususta takrir de vermiştim. 

4. — MÜZAKERE 

4. — Mustaf apaşa Kazasının Lâğviyle Resülayn 
Kazasının müceddeden teşkili hakkında (1/479) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3488 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mustafapaşa Kazasının lâğviyle Resülayn Ka
zasının müceddeden teşkili hakkında Dahiliye Vekâ
leti Celilesince tanzim olunup icra Vekilleri Heyeti
nin 3 . 4 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe su
reti musaddakası leffen takdim kılınmıştır. Mukte-
zasının ifasına müsaadei riyaset penahilerini arz ve is
tirham eylerim efendim. 

6 . 4 . 1340 
Başvekil 

ismet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Resülayn Kazası Fransızlarla aktolunan itilâfna-

me mucibince tayin edilecek hududun cenubunda 
kalmasiyle bilâhare şekli idaresi tespit edilmek üze
re muvakkaten mülga addedilmiş ise de Suriye hattı 
hududu üzerinde bulunan bu mevkide hududun öbür 

2 . 1340 € : î 

VERİDE (Devam) 

I REİS — Efendim! Bozok Mebusu Ahmet Hamdı 
Beyin bir takriri vardır: 

18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Bakaya Ka
nununun birinci maddesinin ve ceraimi mezkûreye 
merbut ve müteferri olarak faili asli addedilen fık
rasının tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut (3/224) 
numaralı tezkere ve Adliye Encümeni mazbatasının 
müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. Esasen müs
taceliyetle müzakeresi kabul edilmiş. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Unuttum ve 
I ter cihan. 
I REİS — Müstacel ruznamede bir şey kalmadı. 

Tercihan kabul edilirse müzakere ederiz, müstacelen 
| ve tercihan müzakeresini kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

EDİLEN MEVAD 

I tarafından gelen, buradan o tarafa giden eşhas ve 
I esbabı ceraimin ahval ve harekâtını takip ve mu-

rakebe edecek inzibatî ve idarî bir teşkilâtın ademi 
mevcudiyeti urban ve aşairin hududu tecavüzle gas-
bı garta tasaddi etmesi gibi bir takım hadisat ve 
vakayiin devamı tekevvününe badi olmakta ve mem
leketin inzibati dahilisine şiddetle tesir eden bu ah
valin men'i hudûsu orada inzibat ve idare teşkilâ
tının vücudunu elzem kılmaktadır. Binaenaleyh ge
rek hududun muhafazai emni selâmeti ve gerek o 
havali inzibatının tesis ve istikrarı için Resülayn Ka
zasının şimalde kalan ve merbut pusulada isimleri 
muharrer bulunan köylerden mürekkep olarak mü
ceddeden teşkili lâzım gelmiştir. Onaltı köyden iba
ret olan bu havalî filhakika harap ve gayri meskûn
dur. Ancak burada adedi kura ve nüfus ve varidat 
esaslarına göre kaza teşkiline imkân olmadığı cihetle 
emnü asayişin idame ve şimendüfer hattının muhafa
zası ve bu sayede imara gayet müsait olan o mıntı
kaya ahali celp ve iskân edilmek suretiyle orada ye
niden mamureler vücuda getirilmesi gibi imkân ve 
mülâhazat bu teşkilâtın vücudunu istilzam etmekte
dir. 

Binaenaleyh sair şuebatı idariyeye ait teşkilât bilâ
hare nazarı itibare alınmak üzere şimdilik burada bir 
Kaymakam ve Tahrirat Kâtibi ile hattı ve hat civarın
da yerleşecek ahaliyi tecavüzü urban ve aşairden 
muhafaza edecek kuvvetli bir Jandarma Teşkilâtıyle 
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polis ikâmesi kâfi görülmüş ve Resülayn İstasyonunun 
Resülayn Kazasına merkez ittihazı ve Mardin Vilâ
yetine mülhak olarak idaresi tespit edilmiştir. 

Edirne Vilâyetine mülhak Kırkkilise Vilâyeti mü-
zafatından olup Lozan Muahedenamesi mucibince hu
dudu milli haricinde kalan ondokuz karyesinden son
ra halen yedi karye ve üç çiftiliği ve ikibinyüzdok-
sanbir nüfusu ihtiva eden Mustafapaşa Kazasının 
1339 senesi aşar ve vergi tahakkukatının 1 700 lira 
olup masarifi umumiyei idaresini ifaya kifayet edeme
mekte ve nüfus ve varidat itibariyle kaza olabilmek 
için lâzım gelen şeraiti zail olmasıyle Kaza halinde ida
resine lüzum görülmemekte bulunduğundan mülhak 
kurası Kırkkiliseye ilhak edilmek suretiyle kazayı mez
kûrun lağvı ve tahsisatının mücaddeden teşkil edile
cek «Resülayn» Kazasına nakli lâzım gelmektedir. 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Mardin Vilâyetine mülhak olmak 
üzere (Resülayn) Kazası teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Edirne Vilâyetine mülhak Kırkkili
se Vilâyeti muzafaatından Mustafapaşa Kazası lâğv 
olunmuştur. 

Madde 3 . — İşbu kanun tarihi tebliğinden itiba
ren mer'idir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Vekâ
leti memurdur. 3 Mart 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Hasan 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Mustafapaşa Kazasının lağvı ve Resülayn Kazamı-
nın mücaddeden teşkili hakkında Başvekâletten mevrut 
ve Heyeti Umumiyeden muhavvel 3 Mart 1340 tarih 

ve 395 numaralı teklifi kanuni Dahiliye Encümenm-
de tetkik ve müzakere olundu. 

Lozan Muahedenamesi mucibince mülhakattan on
dokuz karye hududu millî haricinde kalarak halen yedi 
köy ve üç çiftlikle ikibinyüzdoksanbir nüfusu ihtiva 
eden bir muhitin kaza halinde idamesinde mâna ve 
muhassenat görülemediğinden Mustafapaşa Kazasının 
ilgasını. 

Fransızlarla aktolunan itilâf name mucibince tayin 
edilecek hududun cenubunda kalmasıyle muvakkaten 
mülga addedilen ve Suriye hududu üzerinde bulunan 
Resülayn Kazasının vaziyeti, giren ve çıkanların ah
val ve harekâtını takip ve murakabe edebilmek ve 
emri inzibat ve asayişin bihakkın takdir ve tespit etmek 
itibariyle ehemmiyet kespetmiş ve senenin muhtelif 
mevasiminde Diyarıbekir havalisinin ağnam ve me-
vaşisi hududun öbür tarafına geçmek zaruretinde bu
lunduğundan bunların emniyet ve muhafazasını temin 
eylemek için mücedden Resülayn Kazasının teşkili mu
vafık görülmüştür. Ancak pek ziyade feyizdar olan 
ve yeniden mamureler teşkili ile muhacir iskânına mü
sait bulunan o havalinin kura ve nüfusu haddi kifa-
yeye vasıl oluncaya kadar fuzuli masraf ihtiyarından 
vikayeten kaza şuabatı idaresinin teşkilinden sarfınazar 
olunarak şimdilik bir Kaymakam ve Tahrirat Kâtibi 
ile kuvvetli Jandarma müfrezesinin bulundurulması 
esasıda tezekkür ve tespit edilmekle berveçhi ati me-
vadı kanuniye Heyeti Umumiyeye liecelil arz Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 21 , 11 . 1340 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Muammer 
Kâtip 

Gaziantep 
Remzi 
Aza 
Faik 

Mazbata Maharriri 
Kayseri 
Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 

Aza 
İzmit 
İbrahim 

Madde 1. — Mardin Vilâyetine mülhak olmak 
üzere Resülayn Kazası teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Edirne Vilâyetine mülhak Kırkkilise 
Vilâyeti muzafaatından Mustafapaşa Kazası lâğv olun
muştur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi tekliğinden itibaren 
mer'idir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Encümen na
mına müsaade buyurulur mu efendim? 
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REİS — Buyurunuz. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
bu lâyihanın esbabı mucibesinde arz olunduğu üzere 
Cesri Mustafapâşa Kazası ki Mustafapaşa Kazası ün-
vanıyle buraya geliyor. Lozan muahedesi imza edil
dikten sonra bunun dahilindeki bir çok köyler hududu
muz haricinde kaldı. Hududumuz dahilinde kalan üç 
köy, iki çiftliktir. Nüfusu da (290) küsur kişi için bir 
kazayı idame etmek muvafık olmadığından naşi hü
kümet bu kazanın lağvını teklif ediyor. Buna mukabil 
Resülayn Kazası Fransa - Türkiye itilâfnamesi muci
bince tayin ve tahdit edilen hudut mucibince asıl mer
kezi kaza olan Resülayn Kazası hududumuz haricin
de kalıyor. Kazanın hududumuz dahilinde bulunan ak
samında seyyar aşair bulunması ve feyyaz bir ara
ziyi ihtiva etmesi orada asayiş ve siyaset itibariyle 
her halde bir kaza idaresinin mevcudiyeti tahakkuk et
tiği için Hükümet Resülayn Kazasının müeaddeden 
teşkilini teklif ediyor. Bu iki teklif Dahiliye Encü
meninde tetkik edildi. Filvaki Cesrimustafapaşa Ka
zasının hali hazırda idamesi için hiç bir sebebi makul 
görülemediği için lağvını muvafık gördük ve buna 
mukabil Resülayn Kazasının hudutta bulunması güm
rük kontrol idaresini temin etmek ve daima beri ta
rafta yani hududumuz dahilinde bulunan insanlar ve 
mevaşi öbür tarafa gitmek mecburiyetinde bulundu
ğundan bunlar girip çıkarken her vakit kontrol edil
mesini temin etmek için Resülayn Kazasının teşkilini 
muvafık gördük. Lâyiha bundan ibarettir. Kabulünü 
rica ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
ikinci maddede Kırkkilise Kazası deniliyor. Seneler
den beri bu gibi isimlerin değiştirilmesine taraftar olan 
bir Hükümete karşı acaba Dahiliye Encümeni Maz
bata Muharriri ne diyor? 

İkincisi: Resülayın Kazasının ismini ayniyle ipka 
etmişsiniz. Âciz o sudan bir kaç defa içmiştir. Hatta 
salnamelerde su başı olarak yazılmıştır. Acaba Zatı 
Aliniz buraya vaktiyle (Subaşı) denildiğini, salname
lerde hatta (Pınarbaşı) denildiğini duymadınız mı? 
Buna ne buyuruyorlar? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, ma
lûmu Âliniz bu noktayı nazar başkadır. Zatı Âlinizin 
buyurduğu başkadır. Lâyihalarda bütün vilâyatın, ka
zaların isimlerini değiştirmek lâzım gelirse bu başka 
bir meseledir. 

Büsbütün başka bir maksat ve başka bir şekil intaç 
eder. Buyurduğunuz şekli yapmak için bir encümen 

teşekkül eder, bir encümeni daniş teşekkül eder, ve 
onlar tetkik ederler, bize gelir. Biz de o cihetten tetkik 
eder, mazbatamıza ilâve ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 297 bin nü
fus deniliyor. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hayır efendim, 
197 bindir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Bendeniz En
cümende ekalliyette kalanlardanım. Bu teşkilâtın 
aleyhtarı bulunuyorum. Teşkilâtı mülkiyemiz hakika
ten köhne bir enkaz mahiyetindedir. Neresine dokun
sanız hemen yıkılacak bir vaziyettedir. 20 bin nüfus
lu bir vilâyet, 90 bin nüfuslu bir kaza, 25 bin nüfuslu 
bir nahiye, öbür tarafta 3 bin nüfuslu bir kaza. Bu gayri 
Tabiî manazır arz eden teşkilât.. Ha gelecek sene yapa
cağız, ha gelecek sene yapacağız, dedik fakat hâlâ ya
pamadık. Binaenaleyh bari yaparken teşkilâtın ehem-
mini mühimmine taktim ederek yapmak ve hangisi 
daha zaruri ve mübrem ise onu tercih etmek daha 
doğrudur zannederim. Yoksa şimdi şu esası tetkik ede
lim; bakınız ne kadar çürük esasata iptina edildiğini 
göreceğiz. Şimdi deniliyor ki Cesrimustafapaşa Kaza
sının 1 700 lira varidatı 2 190 nüfusu kalmıştır. Bu da 
doğru binaenaleyh lâğv edelim. Fakat yeni teşkil edi
lecek kazada nüfus yoktur, saha da yoktur. 

NECİP BEY (Mardin) — Aşairi seyyare vardır. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Nerede efendim? Bina
enaleyh bir kaza teşkil edeceğiz. Fakat orada nüfus 
aramayacağız. Öbüründe nüfusun azlığından, varida
tın azlığından lâğv edeceğiz. Bunda nüfus aramıyaca-
ğız, varidatı aramayacağız. Bu bir. 

İkincisi: Esbabı Mucibe olarak burası huduttur di
yoruz. Halbuki diğerini hudut olduğu için lâğv ediyor. 
Sonra Dahiliye Vekâleti ve Meclisi Âli bundan evvel
de böyle teşkilâtı sarî bir hastalık suretinde gördü de 
hiç olmazsa ne zaman bir teşkilât yapılacaksa vari
datı, nüfusu, mesahayı sathiyesi, ehemmiyeti mevkiiyesi 
ve oldukça bir haritası yapıldıktan sonra teşkilât yapıl
sın dedi. Hattâ Dahiliye Vekâleti de muztar bir mev
kide kalarak vilâyata tamim yaptı. Böyle olmadıkça 
kaza teşkilâtını teklif etmeyin, diye Meclisi İdarelere de 
bir tamim yaptı. Sonra da kendisi o tamimin hilâfın
da teşkilât yapıyor. 

Sonra; Encümendeki ekseriyet diyorki: Buraya bir 
Kaza Kaymakamı ile bir tahrirat kâtibi tayin edin. 
Hududu şimdiki halde muayyen değil, çünkü mazbata
da ye esbabı mucibede de görülüyor ki: Yalnız mem
leketin, inzibati noktadan ehemmiyetine binaen kaza 
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teşkil edilecektir, diyor. İnzibatı temin için yalnız Ka- I 
za Kaymakamı koyun, Jandarma Kumandanı ve onun I 
müfrezesini koyun, diğer bir memur koymayın, bu da I 
teşkilâtı idariyemizde yeni bir şekil, hiç görülmeyen bir 
teşkilâttır. Bu mümkün müdür; nasıl mümkün olur. J 
Farzediniz ki mümkündür. Oraya bir Kaza Kayma- I 
kamı ve Jandarma Kumandanı koydunuz. Kendisine I 
dediniz ki; filân dağdan, filân tepeden, filân noktadan I 
sizin hududunuzdur. Burada çadırda bekliyeceksiniz. I 
Yahut burada bir bina yaptırdık, içinde oturacak ve I 
oradan gelip geçenlere nezaret edeceksiniz. Meselâ: I 
Aşair geldi ve hudut dahiline kondu. Yekdiğeriyle I 
kavga etti. Bunu Kaymakam halledecek? Hayır.. Her- I 
halde ya bir kadı veya bir mahkemei asliye hailede- I 
cek, sonra birisi geçiverdi; ağnam resmini hududun I 
öbür tarafında tesviye etmemiş bu tarafta verecek I 
Kaymakama parayı getirmiş. Parayı verdi. Kaymakam I 
Veznedar mıdır? Hayır, teşkilâtını kamilen teşkil ede- I 
çeksiniz. Böyle nazarî teşkilât olmaz. Yoksa Hayma- I 
na'nın, Yabanova'nın vasi çöllerinde de, Akşehir'in on- I 
sekiz saatlik vahalarında da Uşakta'da daha evvel teş- I 
kilât yapılmak lâzım gelir. Binaenaleyh böyle gayri I 
mantiki teşkilât olamaz ve yalnız Kaza Kaymakamı I 
ile Jandarma Kumandanına münhasır kalacak değildir. I 
Her Vekâlette hem zaruri olacak, hem de açıktaki me- I 
murları tayin etmek için müsabaka edecekler. Binaena- I 
leyh o mazbata da keenlemyekün olacaktır. Orada ne I 
için kaza teşkil ediliyor? Sebep müstakil olarak - di- I 
ğer sebepler hepsi yekdiğerini nakıztır - inzibatı muha- I 
faza ve idare olduğu gösteriliyor. 1 

Hudut: Efendiler! Cenup hududumuzun ne vazi- I 
yette olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Eğer hududun 
her noktasında inzibat lâzım gelseydi, bilhassa Resü-
leyn gibi yerlerde ve diğer bunun gibi' aşairin gelip 
geçeceği noktalarda bir Kaymakam, bir Jandarma Ku- I 
mandanı, bir tahrirat kâtibi koymak lâzım, bunun için I 
ayrıca Meclisi Âli hudut taburları teşkil etti ve tah- I 
sisat verdiniz. Bunda Jandarmalar da dahildir. Yani 
Jandarma Kumandanlığına merbut olarak hudut I 
taburları teşkil ettiniz. İşte o taburlardan bir I 
tanesini getirir, oraya oturtursunuz ve nihayet I 
eğer imar, iskân edeceğiz diye, edilmişleri ih
mal ederek, edilmiş yerlerdeki şeylere göz yumarak I 
böyle kasaba, şehir meydana getireceğiz diyorsanız ni- I 
hayet bir Nahiye Müdürü tayin edersiniz ve milletin 
başına senede yüzbinlerce liraya mal olacak teşkilâtı I 
havadan teşkile müsaade etmezsiniz, zannediyorum. 
Mademki Cesrimustafapaşa Kazası lüzumsuzdur. Çok I 
teşekkür ederiz, bunu takdir etmişlerdir. Milletin başın
dan yüzbin lira hafifliyecektir. Lüzumsuz yere hava- | 
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dan bir kaza teşkil etmiyelim. Birinci maddenin tayyı-
nı teklif ediyorum. Diğer maddelerin kabulünü ve ora
da Jandarma Alayı, Jandarma Fırkası, hülâsa kimi 
koymak lâzım geliyorsa onu koymalıdır. Binaenaleyh 
böyle mantıksız teşkilât olmaz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Efendim! 
Balkan harbini müteakip Cesrimustafapaşa Kazası 
Kırkkilise'nin Poloz Nahiyesinden teşkil edilmiş ve 
Harbi Umumiyi müteakip bu kaza yeniden teşkil edil
mişti. Yalnız ismi vardır. Bugün Poloz Nahiyesi na
hiye şeklinde idare ediliyor. Kaza teşkilâtı yoktur. 
Onun için bu maddenin kabulüne taraftarım ve ka
bulünü rica ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Müsaade buyuru-
lur mu Paşa Hazretleri? Her şeyde alelacele mantık 
yürütmek doğru değildir, caiz değildir. (Kürsüye ses
leri). 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, Vehbi Beyefen
di biraderimiz Resülayn Kazasının teşkilini muvafık 
görmediklerini söylediler. Bendeniz bir müddet bilhas
sa hududun teessüsünden sonra Mardin Mutasarrıflı
ğında bulunduğum için ahvali mahalliyeye vukufum 
itibariyle bazı maruzatta bulunacağım. 

Malûmu Âliniz, Harbi Umumi felâketi Cenup vata
nımızdan bir kısmını bizden ayırdığı gibi Resüleynı 
dahi tamamen ikiye tefrik etmiştir ve Resülayn öyle 
bir noktaya isabet etmiştir ki gerek Urfa'dan ve ge
rek Mardin'den otuzaltışar saat bir mesafede kalmış
tır. Elhalatühazihi orada hiç bir teşkilâtımız yoktur. 
Bendeniz orada bulunduğum zaman, bir nahiye teşki
lini muvafık görerek Dahiliye Vekâletine arz etmiş
tim. Şimdi ise burada bir Kaymakamlık teşkili teklif 
ediliyor. Bendenizin fikrimce nahiye teşkilinden ise bu 
suretle bir kaza teşkili her halde daha muvafıktır. 

Malûmu Âlileridirki, hudutlar bir memleketin 
karasularına benzer. Eğer hudutlarda kiyasetle, irfanla 
idareyi umur edilecek olursa emin olunuzki hududun 
bir tarafındaki veya diğer tarafındaki eşhas diğer cihe
te akın etmekte hiç bir vakit gecikmez. Bizim Resü-
lany'da bir teşkilâtımız olmamasından dolayı çok za
rarlarını çekmişizdir. Bir çok aşiretler vardır ki ora
da hükümetsizlikten, hükümetin kendilerine lâkayıt bu
lunmasından dolayı Cenuba gitmektedirler ve bir çok 
mesail çıkıyor. Fransız müfreze kumandanı ile orada 
bıraktığımız hudut zabiti o meseleyi hakkıyle hallede
miyor veyahut daima dürüşti gösteriliyor. Yani iş ma
hiyeti siyasiyeden çıkarak adeta bir mahiyeti dürüşta-
ne şeklini alıyor ve bir çok fenalıklar oluyor, onun 
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için bendeniz, orada her halde kaza olmazsa bile bir 
nahiye teşkilini sureti katiyede elzem görüyorum. 
Eğer böyle istisnai bir kaza teşkil ediliyorsa o da mad
deye aynen derç edilmek lâzımdır. Çünkü teşkilâtı 
mülkiyemize göre kazaların hudutları muayyendir. 

Maddede deniliyor ki Resülayn'da bir kaza teşkil 
edilecek. Fakat Dahiliye Encümeninin ve Hükümetin 
esbabı mucibesinde orada yalnız bir kaymakam ve bir 
Jandarma Kumandanı bulunacak diye zikrediliyor. 
Maddenin mutlakıyetine göre kadroların tamam ol
ması icabedecek. Binaenaleyh bendeniz teklif ediyo-
rumki, esbabı mucibedeki kuyut kanuna dercedilsin. 
Yani Resülayn Kazasında yalnız bir kaymakam ve bir 
tahrirat kâtibi ve kuvvetli bir müfreze ile bir Jandar
ma Kumandanı istihdam edilecektir, densin ve bu tarz
da bir de takrir takdim ediyorum. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim! Ma
lûmu Âlileri her şeyi nazarî bir sahada idare ve mu
hakeme etmek doğru değildir. Bugünkü teşkilâtı umu
miye heyeti umumiyesi itibariyle muhtacı tadildir diye 
böyle bir kazanın teşkili lâzım gelmez mütalâasında 
bulunamayız. Hususiyle kazanın teşkil edildiği muhi
tin ehemmiyet ve nezaketi mevkiiyesi vardır. Bu lâ
yiha Başvekâletten geliyor. Binaenaleyh bunda bir çok 
mühim noktalar vardır. Dahiliye Vekili Muhteremi bu 
hususta izahat versin. Meclisi Âlinizi tenvir etsin. Ben
denizin mütalâam bundan ibarettir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Mü
saade buyurulur mu? Encümen namına maruzatta bu
lunacağım. 

Efendim! Vehbi Beyefendi bilhassa hudut mukaye
sesi yaptılar ve dediler ki Cesrimustafapaşa Kazası ile 
Resülayn bendenizce kabili kıyas değildir, onun 290 
bin nüfusu var. Diğerinin 17 bin olduğunu bilen arka
daşlar var. Orayı iyi tanıyan arkadaşlarımızdan En
cümene gelip izahat veren oldu. Henüz iskân edilme
miş bir çok nüfus olduğundan bahs ettiler. Ve kaza 
teşkili lüzumunu söylediler. Keza o civarda memuri
yette bulunmuş arkadaşımız merkezden muhite kadar 
17 saat terbiinde olduğundan bahs ettiler. Encümen 
bu cihetleri tetkik etti. Halen orada ve bizim bildiğimiz 
noktai nazardan kaza halini almasını icabettirecek 
şeyler olmasa bile atiyen her halde mühim bir kaza ola
caktır ve bilhassa aşair iskân edildikten sonra, arazi
nin kuvvei imbatiyesi son derece mühim olduğu için, 
encümeniniz Cesrimustafapaşa ile bu kazanın arasın
da azim bir fark gördü. 

Sonra Şükrü Bey arkadaşımız, esbabı mucibe lâ
yihasında kaza teşkil edildikten sonra yalnız Kayma-

| kam bulunacak, Jandarma Kumandanı bulunacak 
Tahrirat Kâtibi bulunacaktır, kaydının maddeye der-
cedilmemiş olduğunu beyan buyurdular. Evet bun
da hakları vardır. Esbabı mucibe ile madde başka baş
ka surette gibi arzı vücut ediyor. Halbuki mesele şu
dur: Bugün için hali hazırda başka memurlara ihti-

I yaç yoktur. Bir Kaymakam bulanacaktır, bir Jandar
ma Kumandanı ile Hükümeti temsil edecektir. (Reb-
razante) olamıyor. Nahiye Müdürü Hükümetin mev
cudiyetini gösteremiyor. Ancak bir Kaymakam olursa 

I o kaymakam hükümetin mevcudiyetini gösterebilir. 
Diğer memurlara gelince; bugün için bu kadar. Yarın 
için de olmayacaktır. Fakat iki sene sonra o memur
lara ihtiyaç olunacaktır. Lüzum görüldükçe memurlar 
gönderilecektir. Meselâ Maliye Muamelesi tevsi edi
lince Mal Müdürü gönderilecek, daha sonra tapu 
dairesi tevsi! edilince tapu memuru olacaktır. Daha 
sonra Nüfus Memuru olacak, bunlar derece derece ol
mak itibariyle hali hazırda esbabı mucibesinde zikre-

j diyoruz, maddede zikretmiyoruz. İki sene sonra hepsi 
olacaktır. Tam ve kâmil olmak üzere Resülayn'ı Kaza 
olarak kabul ediyoruz. Tekrar kabulünü rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Şimdi yeni bir 
kaza teşkil ediliyor. Teşkil edilen bu kazanın varidat 
ve nüfusu nedir. Encümen ne biliyor? Tâki buna mu
kabil şu kadar masraf ihtiyar edelim yüzbin liraya 

I yakın bir masrafı bu millet deruhte etmekte ne gibi 
bir menfaat görüyor? Ne kadar varidatı olacak ve han
gi hudut hadilinde olacaktır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Zatı 
Âlinizde Dahiliye Encümeninin kıymetli azasınız. Da
hiliye Encümeninde siz de mevcut idiniz. Dahiliye 
Vekilinin ve Diyarbekir Mebusu Feyzi Beyefendinin 
encümende vermiş olduğu izahat Zatı Âlinizi ne dere
ce tenvir etmiş ise beni de aynı suretle tenvir etmiştir. 
Zati Âliniz her hangi bir teşkilâtı masraf itibariyle 
kabul etmediniz. Şunu da arz edeyimki o kazanın, o 
muhitin nüfusunu kafi olarak tespit etmek mümkün 
değildir. O muhitin mevaşisini tespit etmek gene müm
kün değildir. Çünkü vaziyeti siz de yakından biliyor
sunuz, işte bu kaza teşkil edilmediği içindir ki hali ha
zırda bugün en kıymetli bir mahallemizin ne masrafı 
vardır, ne varidatı vardır, ne nüfusu vardır. Bunu bil
miyoruz. Bunu bilmek ve tespit etmek için lâzım gelen 

I masrafı vermekte Heyeti Âliyeniz tereddüt etmez zan-
nındayım. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Kaza teşkil ediliyor. Bu-
I nun hududu nedir? 
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AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Cenuben hat
tın pilâtformu, Sarkan ve Cenuben Diyarbekir Vilâ
yeti, Garben Mardin'dir, bundan ibarettir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Buyurdunuz ki, oraya 
bir Kaymakam ile bir Jandarma Kumandanı bıraka
cağız orada mevcut olan üç beş bin nüfus her ne ise 
bunlardan vergi alınmıyacak mı? Ağnamı tadat edilmi-
yecek mi? Bunu kimler alacaktır? Ne suretle yapıla
caktır? Bunu izah ediniz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hali hazırda 
hiç bir teşkilât yoktur. Şimdilik Kaymakam koyacağız. 
Orada Tapuya lüzum olunca derhal tapuyu teşkil ede
cek. Maliyeye ihtiyaç varsa onu yapacak. Daha Mer
kez yoktur. Hükümet yoktur, böyle hiç bir şey yok iken 
beyhude masraftan tevakki etmek için esbabı mucibe 
lâyihasında zikrettik. Fakat bu demek değildir ki orada 
ilâ nihaye bir kaymakam bir tahrirat kâtibi kalacaktır. 
Evet Kaymakam gidecektir. Belki ertesi gün nüfusu 
teşkil edecek, tapusunu teşkil edecek diğer şuebatını 
teşkil edecektir. 

ŞEFİK BEY (Bayazit) — Efendim! Usûl hakkın
da söz istiyorum. (Kürsüye sesleri) Efendim! Mesele 
teşkilâtı mülkiyeye taallûk ediyor. Bu kazanın yeniden 
ihdas ve teşkili hakkında Meclisi Âli tenevvür etmiş 
değildir. Dahiliye Vekili huzuruyle müzakere olunsun. 
Rüfekayı Kiram hatırına gelen şeyleri kendisinden 
sorsun; mesele tenevvür etsin. Ondan sonra bir ka
rar verilsin. Binaenaleyh Dahiliye Vekilinin huzuruy
le müzakeresini teklif ederim. (Doğru sesleri). 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Bu müceddeden teşkilinden ibarettir. Yani malî idarî 
bir mahzuru yoktur. Tabiî Hükümetçe tetkik edilmiş 
ve lüzum görülmüştür. Şuradaki merkezi kazanın şura
ya naklinden ibarettir. Dahiliye Encümeni de kabul 
etmiştir. Münakaşa zaittir. Hükümet lüzum görmüştür. 
Mesele basittir, kabul edelim, bitsin, gitsin (Reye ses
leri). 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Efendim! 
Şükrü Bey arkadaşımız Resülay'nın Kaza olması için 
hudut olmasından bahsettiler. Saniyen asayişten bahis 
buyurdular. Ve salisen merkezi livaya otuzaltı saat 
budu mesafesi olduğundan bahsettiler. Fakat efendi
ler! Malûmu Âlinizdirki, her hudut üzerinde bulunan 
yer kaza olamaz. Asayişten dolayı da her yer kaza 
olamaz. Binaenaleyh Şükrü Beyefendinin buyurdukla
rından dolayı orası hudut ise ve lâzım ise siyasî bir me
mur koyarız. Asayiş muhtel ise oraya bölük koyar
sınız, tabur koyarsınız. Fakat Beyefendiler kaza teş

kil ediyoruz. Sonra Halka ne fayda veriyor? Bunu 
düşünemiyoruz. Ben orada ağnamımı ve sairemi mer
kezi vilâyete gidip mi vereceğim? Şu halde bunun hal
ka ne faydası vardır. Vergimi gene otuzaltı saat me
safeye gidip vilâyet merkezine vermeye mecburum. 
Yalnız ismi kaza olacaktır. Saniyen encümen Mazbata 
Maharriri Beyefendi buyurdular ki şimdilik bir tahri
rat kâtibi ile bir Kaymakam gitsin, yarın Adliye, öbür-
gün Maliye Memuru göndeririz. Daha sonra bir nü
fus memuru öbürsüğün bir tapu memuru gönderelim 
dedikten, bununla beraber ağnam borcumu, tekâlifi 
sairemi gidip gene merkezi vilâyete verdikten ve adli 
işlerimi de.gene merkezde gördükten sonra böyle bir 
kazanın teşkilini anlayamıyorum. Mademki bir kaza 
teşkiline lüzum görülmüş ve bunu da gerek hükümet 
ve gerekse encümen muvafık bularak tasvip etmiştir. 
O halde kaza teşkil edilsin. Fakat böyle istisnai bir ka
za olamaz. Yeni bir şey icat etmiyelim. Yeni bir çığır 
açmıyalım ve buna doğrudan doğruya kaza diyelim 
ve böylece de kaza teşekkül etsin. Yoksa rica ederim 
boyler, bole bir gün bir tahrirat kâtibi ertesi günü bir 
Mal Müdürü göndermekle ne olacaktır, böyle nata
mam iş olur mu? 

Eğer memleketin ümranını düşünüyorsak işin bir 
de ilmi cihetini düşünmek lâzımdır. Bununla beraber 
memleketin asayişini, hudut mesailini, halkın refahını 
istiyor ve bunu arzu ediyorsak bütün memurini bir
den gönderir ve tam bir kaza olmak üzere teşkilini 
kabul ederiz. Meselede biter. Yoksa Hazım Beyefen
dinin buyurdukları gibi hiç bir şey yoksa, kazayı ne 
için teşkil ediyorsunuz? Allah aşkına olsun rica ede
rim mademki hiç bir şey yoktur o halde bu kaza na
sıl olur,, bu kaza nasıl kazadır? Hududu yok, nüfusu 
yok, böyle havadan kaza olur mu? Ya bir şey vardır 
kazadır, ya bir şey yoktur kaza değildir. (Handeler) 

Eğer kaza olacak ise Beyefendiler yapalım. Fakat 
bendeniz istisnai bir kaza teşkiline taraftar değilim. 
Öteden beri bildiğimz kaza teşkilâtı nasıl ise o suretle 
bir kaza teşkil ederiz. Zannederim en muvafık usûl 
budur. En eşlem tarik de budur. İşte efendiler arz et
tiğim gibi buna imkân ve lüzum varsa teşkil ederiz. Fa
kat hududa malûm değil diyorlar. Eğer böyle ise ora
da kaza teşkiline lüzum yoktur. Hudut olmak müna-
sibetiyle ise bir siyasî memur göndeririz. Asayiş noktai 
nazarından lüzum görülürse oraya bir bölük göndeririz, 
maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim! Kanunun Heyeti umumiyesinin 
müzakeresi kâfi olduğuna dair bir takrir var. Okuna
caktır. 
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Riyaseti Celileye 

Mesele teenvvür etmiş, kanun kâfi derecede mü
zakere edilmiştir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Meselenin heyeti umumiyesi 
hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar.. Heyeti Umumiyesi hakkın
da müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçiyoruz efendim. 

Resülayn Kazasının teşkiliyle Mustafapaşa Kazasının 
lağvına dair Kanun 

. 1340 C : 1 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ruzname hükü
mete de gidiyor, gelse idi. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşa Hazretle
ri! Biraz evvel bir arkadaşımız Dahiliye Vekilinin 
huzuruyle müzakeresi hakkında bir teklif yapmıştı. 
Bu teklif reye konulmadı. Onun için lütfen bu teklif 
reye konsun. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Biz mu
kayyet değiliz müzakeratımıza devam ederim. 

Efendiler! Esas itibariyle Resülyan'da Kaza teş
kiline Vehbi Bey Biraderimiz itiraz ediyor. Vehbi 
Bey iki saatlik bir mesafede vâki kazalara malik bir 
vilâyetin mebusu olduğu için Resülayn'm mevkiini 
düşünemiyor. 

Resülayn gayet ehemmiyetli bir mevkidedir ve 
Hapur nehrinin mansabını teşkil eder. Resülayn bü
tün urbanın kışlağını temin ve teşkil eder. Burası har
bi umumide ehemmiyetine binaen teşkil olunmuş bir 
kazadır. Hududu ise vakitki huduttur. Buyurdukları 
gibi hududu yok değildir. Burada zaten büyük me-
banii yapılmıştırki, şimendifer inşaatı içindir. O me-
baniden istifade edilecektir. Orada seyyar nüfus var
dır. 

MAHMUT BEY (Siverek) — Aga orada kimse 
yoktur Beyefendi! 

MUHTAR BEY (Trabzon - Devamla) — Efen
dim! Bendeniz Resülaynı iyi tanırım. Orada şimendi
fer müdürü sıfatıyle bulunduğum için mahallinde 
tetkikat yaptım. Onun için arz ediyorum. Burada 
kaza teşkil etmekle hudut noktai nazarından büyük 
bir faydamız vardır. Çünkü şimendifer, hududu teş
kil ediyor. Şu şartla ki kasabaların hududu meselâ 
Kilis'in on kilometre, Nusaybin'in de on kilometre 
Cenubundan hududunu tayin ettik ve bu suretle bu
rasını hudut yapıyoruz. Şimdi Resülayn'da kaza olur
sa onun hududu da şimendifer hududu olmaz. Yani 
efendiler, hülâsa olarak arz etmek istediğim şudur 
ki; burası kaza olmak itibariyle Resülayn'ın hudu
du olacaktır. Bahçesi, tarlası vesairesini muhit Suri
ye ile Türk Hükümeti beynindeki hudut tayin olu
nurken kaza merkezlerinin civarındaki hudut, şimen
difer hududu olmayıp arz ettiğim gibi bu kazaların 
kendisine tabi olan bahçe, tarla, ağaçlık ve saireden 
ibaret olan taraf on kilometrelik huduttur. (Müza
kere kâfi sesleri) 

REÎS — Efendim! Müsaade buyurunuz, mâru
zâtlarına devam etsinler. 

MUHTAR BEY (Trabzon - Devamla) — îşte 
efendiler; arz ettiğim gibi buranın ehemmiyeti fev-

Madde 1. — Mardin Vilâyetine mülhak olmak üze
re Resülayn Kazası teşkil edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

VEHBİ BEY (Karasi) — Müsaade buyurulur mu 
Reis Paşa? 

REİS — Buyurunuz efendim! 
VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Buradan veri

len izahata dair Zatı Âlilerinden ayrı ayrı sual sora
cağım : 

Bir : Acaba kaza teşkili hakkında esbabı mücbi
re var mıdır? Eğer olsa idi şu kadar nüfusu var ve 
filân hudut dahilinde bir kaza teşkil ediyoruz. Şöyle 
varidatı vardır, böyle bilmem nesi vardır demek lâ
zım değil mi idi. Eğer inzibatı temin için kaza teş
kil ediyorsak o başka. Binaenaleyh bendeniz bu mad
denin lüzumsuzluğuna kaniim ve tayyma taraftarım. 
Eğer memlekette teşkilât yapacaksanız onun arkası 
gelecektir. Efendiler; o zaman hepsini birden naza
rı dikkate alır ve hepsini birden yaparsınız ve bu 
suretle muntazam bir teşkilât elde etmiş oluruz. Yok
sa böyle şurada bir teşkilât, burada bir teşkilât ya
pacak olursak işin içinden çıkamayız. Onun için böy
le yanlış bir yola gitmeyelim efendiler. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Paşa 
Hazretleri! Dahiliye Vekili yok, biz müzakereye de
vam ediyoruz, huzuru lâzımdır. Müzakeresini talik 
edelim. 

VEHBİ BEY (Karasi - Devamla) — Müsaade bu
yurunuz efendim! İşte efendiler arz ettiğim şekilde 
esaslı malûmatlı muntazam bir teşkilât yapmak için 
uğraşalım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Reis 
Paşa! Arz ettiğim gibi hükümetten kimse yoktur, 
Dahiliye Vekili gelsin izahat versin! 
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kalâdesi vardır. Oraya gidenler bilirler. Ordu Mebu
su Faik Bey ile Mehmet Bey kardeşimizde onun 
ehemmiyetini bilirler. Bu çok istirham ederim bu ka
zayı teşkil edelim. 

REİS — Efendim! Trabzon Mebusu Abdullah 
Beyin bir takriri vardır. Bundan başka daha bazı 
takrirler de vardır. Müsaade ederseniz okuyacaklar. 

Riyaseti Celileye 

Kanunun ehemmiyetine binaen Dahiliye Vekili 
huzuruyle müzakeresini teklif eylerim. 

Beyazıt Mebusu 
Şefik 

Riyaseti Celileye 

Maddelerin Dahiliye Vekilinin huzuruyle müza
keresini teklif eylerim. 

Trabzon 
Abdullah 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Ruzname hü
kümete de gidiyor. Vekili aidi bu meseleyi bilmez mi 
efendim! Bunun müzakeresinden tabiî malûmatları 
vardır. 

REİS — Efendim! Verilen takrirler mucibince 
Dahiliye Vekilinin huzuruyle müzakeresini Heyeti 
Celilenize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilme
miştir. Binaenaleyh müzakereye devam edeceğiz. Söz 
Reşit Ağanındır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Resülayn'da 
mevcut olan nüfuslar tahakkuk etmemiştir ve elan 
tahrir de olunmamıştır. Muhtar Bey diyorlar ki ora
da nüfus çoktur, aşair çoktur, urban çoktur. Eğer 
buyurdukları gibi urban çok ise : Evvelce tahriri 
nüfus yapılır, tespit edilir, ondan sonra kaza teşki
line kalkılır. Sonra Encümen namına söz söyleyen 
arkadaşımız diyorlar ki : Göndereceğimiz kaymakam 
lüzum görürse nüfus memuru isteyecek, tapu me
murları isteyecek, adliye memuru isteyecek. 

Fakat efendiler! Göndereceğimiz kaymakam key
fi isterse memur gönderiniz diyecek, keyfi istemez ve 
lüzum görmezse göndermeyiniz diyecek. 

İşte efendiler! Bu gibi hususatı Dahiliye Vekâleti 
evvelce anlamalı ve tahkikatını yapmalıdır ve ona gö
re işi tespit etmelidir ve ondan sonra kazayı teşkil et
melidir. Yoksa efendiler! Çayı görmeden çimrenme-
yiniz. Bunun için bendenizde bunun tayyı taraftarı
yım. 

AHMET HİLMÎ BEY (Kayseri) — Efendim, 
maddenin aleyhinde bulunan arkadaşların «nüfusu 
muayyen değildir, kazanın mesahayı sathiyesi, varida
tı muayyen olmadığı için kaza teşkiline lüzum olma
dığını» iddia ettiklerini zannediyorum. Bilâkis efen
diler, orada yirmidört saatlik vasi bir saha vardır. 
Aşair vardır, mevaşi vardır. Ancak bunların ne tespit 
edilmiş muayyen şekli vardır, ne de nüfus tahriratı, 
hududu muayyeni vardır. Orada kaza teşkiline sdbep 
bunlar değil midir? Kaza teşkiline her halde ihtiyaç 
vardır. Efendiler! Orası feyyaz bir toprağa, geniş bir 
sahaya kesir nüfusa malik bir yerdir. Fakat maalesef 
inkişaf etmemiştir. Nüfus tespit edilmemiştir. Ahalisi 
nimseyyar ve arazi gayrı meskûn bir haldedir. Orada 
her halde kaza teşkil edilmelidir. 

Sonra bazı arkadaşlar, kaza teşkil edilince niçin 
kaymakam bulunuyorda başka memurlar olmuyor di
yorlar. Bilhassa Mazhar Müfüt Bey bunu anlamadık
larını söylediler. Kendileri bu kadar tecrübeli de ol
dukları halde teşkilâttan bahis buyurmadılar. Şimdi 
Mazhar Müfüt Beyden soruyorum. Her hangi bir ka
zanın teşkili akabinde polis, jandarma, nüfustan en 
yüksek memuruna kadar hemen teşkilât yapmaya im
kân var mıdır? Elbette yoktur. Evvelâ kaymakam gi
der tetk'ikat yapar, ihtiyaçları tespit eder, bilâhare 
teşkilât ikmal edilir. Resülayn'da bir kaza teşkil et
mekle memlekete kıymetli trir kaza kazandırmış olur
sunuz. Binaenaleyh kabulünü tekrar rica ediyorum. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Bendenizce Resülayn kazasının teşkiline fevkalâ
de lüzum vardır. Diyarbekir'de Elcezire cephesi Er
kânı Harbiye Reisi olarak bulunduğum için o mıntı
kanın ahvalini biliyorum. Hesülayn Muhtar Beyin 
söylediği gibi orada sabit nüfuz azdır. Fakat aşair ve 
saire pek çoktur. O saha millî aşiretlerin yatağı, cev-
lângâhıdır. Fransızlarla Suriye hududu; şimendifer 
güzergâhıdır. Malûmu Âliniz aşair oradan geçerken 
bir çok vak'ayi hadis olmaktadır. O mıntıkada nahi
ye müdürü, jandartna kumandanı bulunuyor. Nahiye 
müdürü her ne kadar siyasî bir memur olabilirse de 
rütbesi küçüktür, irfanı küçüktür. Her halde hüküme
ti temsil edecek büyük makamda memurun bulunma
sı zaruridir ve böyle siyasî rütbeli bir memurun ora
da bulundurulmasına hükümetin haysiyet ve şerefi 
namına fevkalâde lüzum vardır, 

Mesahayı sath iyeye gelince : Trablus'tan '* itibaren 
Nusaybin'e kadar (300) kilometre şimendüfer hattı 
vardır. Sonra arada Suruç, Harran kazalanyle Mar-
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din'e tabi Nusaybin kazası vardır. Harran'dan Nusay
bin arası (300) kilometre, Tellülübyaz istasyonu ile 
Nusaybin arasında (200) kilometrelik saha boştur. 
Oradalki bonboş saihayı; teşkil edilecek bu kaza kapa
tacaktır. Hükümetin nüfuzu namına bu elzemdir. Mü
nakaşaya mahal yoktur. (Muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddeler 
hakkındaki müzakere kâfidir. 

REİS — Efendim! Müzakerenin 'kifayeti hakkında 
bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 
ederim. 

Konya' 
Naim Hazım 

REİS — Reye koyuyorum. Müzakerenin kifaye
tini kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin tayyını teklif ederim. 

Karası 
Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 

Mardin'e merbut olarak teşkil olunacak Resülayn 
kazasında yalnız kaymakamla, tahrirat müdürü ve 
jandarma kumandanı bulundurulması DaihJiliye Encü
menince ve Hükümetçe kabul olunduğundan teşkilâtı 
mülkiyemizde 'istisna teşkil eden bu hususun birinci 
maddeye derci lâzımdır. 

Çanakkale 

Şükrü 

Riyasetti Celileye 

(Resülayn) namının Türkçe olarak aslı olan (Pı-
narbaşı)'ya tebdilini ve birinci maddenin ona göre ta
dilini teklif ederim. 

Çanakkale 
Mehmet 

Riyaseti Celileye 

(Resülayn) yerine (Pınarbaşı) denilmesini teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 

Resülayn'ın nezaketi mevkiiyesine göre pek çok 
mektum aşair vardır. Kaza teşkili hem siyaset ve hem 
de hudut noktasından fevkalâde ehemmiyeti haizdir. 
Kaza teşkil olunursa Halep ve sair cihetlerden gelen 
ve kaçak suretiyle hiç varidat almayan rüsumat ve 
asayiş ve sair idarei mesailden dolayı baisi muhasse-
na't olacağı derkârdır. Mazbatanın aynen kabulünü 
teklif ederiz. 

Mardin Mardin 
Devriş Abdürrezak 

REİS — Efendim! Evvelâ tay teklifini reye arz 
edeceğim. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Resülayn'ın Pınarbaşı olarak kabulünü reye koya
cağım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Orada pı
nar yokmuş. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vardır 
ben başında oturmuşumdur. 

REİS — Resülayn'nı, Pınarbaşı olarak kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka« 
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiş
tir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayret; 
Türk oğlu Türklere bakın bir kere! 

REİS — Şükrü Beyin teklifini reye koyuyorum. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz takririmi geri 

alıyorum. 
REİS — O halde maddenin kabulünü reye arz 

edeceğim. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz : 
Madde 2. — Edirne Vilâyetine mülhak Kırkkilise 

Vilâyeti muzafatından Mustafapaşa kazası lağvedil
miştir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Bu 
maddede ufak bir hata var. (Edirne Vilâyetine mül
hak Kırkkilise) Vilâyeti deniyor. Halbuki Kırkkilise 
müstakildir. (Edirne Vilâyetine) denilmeyecek (Kırk
kilise Vilâyetine denecektir.) 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Efendim! 
Edirne vilâyetine tâbi Kırkkilise vilâyeti denmiş. Maz
bata Muharriri bey söyledi. Ben tekrar etmeyeceğim. 
Yalnız oranın ismi halk dilinde ve gayrı resmî teşki
lâtta Kırklareli denmektedir. Kırkkilise isminin (Kırk
lareli) namına tahririni rica ederim. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşasın 
Kırkeli ahalisi 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Kırkeli de
ğil, Kırklareli. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim, hükümetle müşterek bir işimiz vardı. Bu 
kanunun ikinci celsede müzakeresini telefonla Kava-
nin Kalemine söylemiştim. Yanlışlıkla makamı riya
sete malûmat verilmemiş. Bu Kanunun Heyeti Umu-
miyesinin müzâkeresinde arz ettiğim sebepten dolayı 
buiunaimâdığırridan, cidden müteessir olduğumu evvel 
emirde arz edeyim, sonra Mazbata muharriri beyin 
buyurdukları doğrudur. Vaktiyle Kırkkilise ve bütün 
Traikya dahil olduğu halde Edirne merkezine merbut 
olarak idare edildiği zaman hükümetçe selefi aciziye 
ait olduğu bir zamanda yapılan bir lâyiha metninde 
yanlışlıklı o kayıt aynen ipka edilmiştir. Binaenaleyh 
Mazbata Muharriri Beyefendinin izah buyurdukları 
veçhile maddedeki Edirne vilâyetine müllhak KırkkiM-
se tabirinde Edirne vilâyetine mülhak kaydının tay 
edilmesi lâzımdır. Çünkü eski bir nahiyenin isrriidir. 
Ve şimdi müstakil olarak idare olunan bir kazadır. 
Ve Edirne vilâyetine mülhak cümlesi kaldırılınca mad
denin aksamı sairesi tamam olur. Sonra Kırkkilise 
nin Kırklareli'ne tahviline dair olan teklif hakkırida 
noktai nazarı acizanemi arz edeyim. Gerek beyefendi 
tarafından ve gerek vilâyetten vekâlete müteaddit mü
racaatlar vukübulmuştur. Ve yalnız bu vilâyetten de
ğil bir çok vilâyetlerden bu Şekilde müracaatlar vukü
bulmuştur. Malûmu Âliniz şim'diye kadar isimleri bir 
manâ İfade etmeyen bir çok kaza, nahiye hatta köy
lerimiz vardır. 

Bunların hepisine raci olmak üzere vekâletçe 
umumi bir liste ihzar edilmektedir ve umumi liste 
üzerinde bu tadilât icap ederse salâhiyet noktasından 
Meclise gönderilecek, hükümetçe yapılması lâzım 
olanları yapılacap ve toptan bir iş olarak yapılacak
tır. Malûmu Âliniz bu meselenin halli kolay bir iş 
değildir. Bütün kuyudat ve bütün bu muamelât eski 
isimler üzerine yapılmıştır. Alelfevr her hangi bir ka
zanın ismini tebdil suretiyle bu umumi mecranın 
değiştirilmesi, muamelât ve kuyudatta teşettütü mu
cip olmayacak bir takım takyidat vaz edilmeden ev
vel belki bu yolda bir kapı açmak neticesine varır. 
Belki sonra gene bir takım talep olur. Belki kendi 
arzularının tatminini istiyebilirler mamafih mademki 
bu kanun şimdi müzakere ediliyor. Kırkkiliseye mak-
sur kalmak üzere buradaki Kırkkilise tabirinin Kırk

lareli tabirine tahviline ve yalnız bu vilâyete ait me-: 
selenin bu kanunla beraber halline aleyhtar değilim. 

Dr. FUAT BEY (Kırkkilise) — Bunu rica ede-* 
çektim. Kanuna şümulü olmasın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Kırkkilise tabirinin Kırklareli'ne tebdiline bütün 
mevcudiyetimle taraftardım. Fakat bu tahavvül da-: 
ha evvel olmalı idi. Şimdiye kadar Kırkkilise diye 
yad edilmekte iken, şimdi Kırklareli'ne merbut Mus-: 
tafapaşa Kazası ilga edilmiştir. Denilmesi muvafık 
olmayacaktır. Çünkü şu dakikada Kırkkilise'dır. Bun-: 
dan sonra Kırklareli olabilir. Fakat ismi şu saatte 
Kırkkilise olan bir şehrin Kırklareli'ne merbut Mus-: 
tafapaşa Kazası ilga edilmiştir denemez, binaenaleyh 
bu kelimenin şu kanunda tashih edilemiyeceğini zan-: 
nediyorum, 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yok. Tadil 
teklifleri vardır okuyacağız. 

5. — Kırkkilise Mebusu Dr. Fuat Beyin (Kırkki
lise) isminin (Kırklareli) ne tahvili hakkında tak
riri. 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddedeki Kırkkilise isminin (Kırklareli) 
ne tahvilini teklif eylerim. 

4 . 12 . 1340 
Kırkkilise Mebusu 

Dr. Fuat 

REİS — Efendim! «Kırkkilise Vilâyeti muzafaa-: 
tından Mustafapaşa Kazası lağvedilmiştir.» şeklinde 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul eti 
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddede Kırkkilise tabirinin Kırklareli'ne 
tahvili teklif ediliyor. Bunu kabul edenler... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yanlış olu-: 
yor Reis Paşa Hazretleri! (Encümene sesleri) İsim 
başka bir madde ile tebdil edilir, üçüncü bir madde 
teklif edilir. Kırkkilise ismi Kırklareli'ne tahvil edil-s 

! mistir denilir. (Zaten öyledir sesleri.) 
j Dr. FUAT BEY (Kırkkilise) — Üçüncü madde ola-
; rak tespitini rica ediyorum. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarı Şarki) — Üçün-: 
cü madde olmaz paşam. İkinci madde olmak üzere 
kabul edilmeli ondan sonra madde tertip olunmak 
üzere Encümene verilmeli. 

REİS — Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 
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Madde 3. 
ren meridir. 

îşbu kanun tarihi tebliğinden itiba-

NAÎM HAZIM EFENDİ (Konya) — Üçüncü 
made ne oldu Paşa Hazretleri? 

REİS — Rrz edeyim, Kırkkilise'nin, Kırklareli 
ismine tahvilini Heyeti Celile nazarı dikkate almıştır 
ve bu husustaki takrir encümene gitmiştir. 

Efendim! Üçüncü maddeyi okuduk. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ALÎ SURURÎ BEY (Karahisarı Şarki) — Reis 
Paşa Hazretleri mademki takrir Encümene gitmiştir. 
O takrir Heyeti Umumiyeye gelmedikçe bu mevad 
müzakere olunmaz. Binaenaleyh tehiri lâzımdır. 

REİS — Efendim! Bu kanun ikinci defa müza
kere edilecektir ve heyeti umumiyesi reyinize arz olu
nacaktır. Dördüncü maddeye geçiyoruz. 

Madde 4. — işbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

TUN ALT HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yanlıştır. 
Reis Paaş Hazretleri vekâleti denemez vekâlet den
melidir. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim! On dakika istirahat için celsei tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat; saat : 00,04 

(Ekseriyet hasıl olmadığından ikinci celse açıla
mamıştır.) 
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