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BİRİNCİ CELSE 

Bcd'i Müzakerat; Saat : 14,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : RUşen Eşref Bey (Af yonkarahisar), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

Otuz Yedinci İçtima 

6 Kânunusani 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Çifteler Çiftliği dahilindeki araziye icarei zemin 
olarak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen mebaliğin 
affı hakkındaki kanun ikinci defa olarak tayini esami 
ile reye vazedildi. 

Müteakiben Muhamat Kanununun bazı mevaddı-
nı muaddil kanunun encümenden gelen maddeleri 

müzakere olunarak birisi tadil edilen diğerleri aynen 
kabul edildiği gibi bir madde de ilâveten kabul 
olundu. 

Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasarrufiye-
sinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaranın fo
toğraflarının ilsak olunması hakkındaki kanun lâyi
hası müzakere ve encümene iade edildi. 

Tayini esami ile reye vazedilmiş olan kanunun 
ekseriyetle kabul edildiği bittebliğ Cumartesi günü iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim; zaptı sabık hülâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Yoktur sesleri) Zaptı sabık hülâ
sası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Kütahya Mebusluğune intihap edilen Faik 

Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası ve tahlifi. 
(3/520) 

Şubece intihap olunan Encümen mazbatası. 
Kütahya Mebusluğuna intihap edilen İzmir def

terdarı Faik Beyin intihap mazbatası Başvekâletin 
27 . 12 . 1341 tarih ve 6/6169 numaralı tezkeresiyle 
vürut ederek Beşinci Şube Riyasetinden Encümenimi
ze havale edilmiş olmakla tetkik ve tezekkür edüdi. 

Mumaileyhin Mebus olabilmek için kanunda mu
harrer bütün vasıf ve şartlan haiz olduğu ve mezkûr 
mazbatanın ve şeraiti mevzuası dairesinde tanzim 
edildiği anlaşılmış olmakla Beşinci Şube Riyasetine 
takdim kılındı. 

6 . 1 . 1926 
Aza Aza 
Biga Ertuğrul 

Samih Rifat Rasim 

Aza 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Ardahan 
Talât 

Kütahya Mebusluğune intihap olunan Faik Be
yin intihap mazabtasının usul ve şeraitine muvafık 
olduğuna dair yukarıdaki Tetkik Encümeni mazba
tası bittasvip Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere 
makamı riyasete takdim kılınmıştır. 

şinci Şube Reisi 
Biga 

Samih Rifat 
Giresun 
Kâzım 

REİS — Efendim; mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul em
meyenler lütfen el kaldırsuı... Kabul edilmiştir. Faik 
Bey; buyurunuz, tahlifiniz icra edilecektir. 

— 75 — 
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(Kütahya Mebusu Faik Beyin tahlifi icra edildi.) 

2. — Saruhan Mebusluğum intihap olunan Yaşar 
Beyin mazbatası. (3/531) 

REİS — Dördüncü şubeye havale edilmiştir. 

3. — Erzincan Mebusluğuna intihap edilen Ab-
dülhalik Beyin mazbatası (3/532) 

REİS — Birinci şubeye havale ediyoruz. 

Lâyihalar 
1. — Hâkimlerin muhakeme ve tahkik usulleri 

hakkında kanun âyihası (1/814) 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Memurin kanunu lâyihası. (1/815) 
REİS — Bunu da Encümeni mahsusa veriyoruz. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümeni 

mahsusa havalesine lüzum yoktur. Ruznameye alın
ması lâzımdır. Geçen sene Heyeti Umumiyenin ten
sibi üzerine her encümenden birer aza intihap edi
lerek iki üç ay kadar bu müzakere edilmişti. Niha
yet Heyeti Umumiyeye geldi. Dahiliye Vekili 
Beyefendi tehiri müzakeresini talep etmişti. Bina
enaleyh Heyeti Umumiye ruznamesine alınırsa daha 
iyi olur. 

ESAT BEY (Rize) — Bu kanun malumu âliniz 
zaten ruznameye dahildi. Ter cihan ve müstacelen 
müzakeresi için karar verilmiştir. Tehiri hükümetten 
talep edildi. 

Tekrar Hükümetten iade ediliyor. Şimdi ruzna
meye ithal edüer. Biran evvel tercihaıı ve müstace
len müzakeresini rica ederim. 

REİS — Efendim; şimdi bu kanunun müzakere
sine başlarsak hangi •encümen müdafaa edecektir? O 
encümen bugün mevcut değildir. O eski Encümeni 
mahsus azaları acaba bu defaki encümen azalan ara
sında yine intihap olunmuşlar mıdır? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu lâyiha 
Ahmet Saki Beyindir. Saki Bey Makamı Riyasete tak
dim ettiği vakit her encümen birer aza vermek su
retiyle bir encümeni mahsus teşekkül etmişti. Encü
men bugün vekâletlerin memurin madirleri de dahil 
olduğu halde bunu intaç etmiştir. Tatil geldiği için 
Vekil Bey yeniden tetkik etmek üzere geri almıştı. 
Şimdi encümenden gelmiştir. O, encümen hali ini
katta demektir. Mazbata muharriri de müdafaasını 
tabiî deruhte edecektir. 

REİS — Hükümetin burada yemden teklifi var
dır; mühim tadilât yapmıştır. 

İBRAHİM KEMAL BEY (Çorun») — Tadilât he
men yok gibidir, paşa hazretleri. 

REİS — Efendim, o encümeni mahsus bütün 
encümenlerin intihap ettikleri birer zattan ibaret idi. 
Binaenaleyh bugün o encümen yoktur. Kanunu mez
kûr tekrar encümeni mahsusa gidecektir. Her encü
men birer aza intihap buyursunlar. 

TALÂT BEY (Ardahan) — O halde bu sene çık
maz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ruznameye 
alınmalıdır. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisanşarki) — Makamı 
riyasetin muamelesi çok doğrudur. Encümene git
mesi lâzımdır. 

REİS — Her encümen bir aza intihap etsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encüme
ni mahsusun vazifesi o iş intaç edilinceye kadar de
vam eder. Binaenaleyh yine o Encümeni mahsusun 
tetkik etmesi lâzımdır. Yeni Encümeni mahsus teşki
line lüzum yoktur. 

REİS — Hükümet yeni tadilât yapmıştır. Encü
men bu tadilâtı kabul ediyor mu? O Encümeni mah
sus Meclis muvacehesinde müdafaaya salâhiyettar 
mıdır? 

TALÂT BEY (Ardahan) — O halde bir hafta 
zarfında iade etmek şartiyle. 

Teklifler 
1 — İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve rüfeka-

sınm; «Türkiye İş Bankası muafiyet kanunu» un
vanlı teklifi kanunileri .(2/532) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
FAİK BEY (Tekirdağ) — Paşam, bu Memurin 

Kanunu hangi encümene havale edildi? 

REİS — Efendim, Encümenlere birer tezkere ya
zacağız. Birer zat intihap edeceklerdir. Bunlardan 
müteşekkil bir encümeni mahsusa tevdi edeceğiz. 

2 — Kayseri Mebusu Zekin Beyin, usulü muha
keme i hukukiye kanununun 151 ne i maddesinin tadi
line dair teklifi kanunisi. (2/533) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1 — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; mahsulâtı ar-

ziye Vergisi Kanununun ikinci maddesinin dakik hak
kındaki fıkrasının tadiline dair. (2/525) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbataları. 

REİS — Ziraat, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümemenlerine havale edilmiştir. 
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REİS — Ziraat, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Refet Bey ve rüfekasınm; 
«Tayyare ianesi kanunu-» unvanlı ve 2/526) numa
ralı teklifi kanunilerinin sayanı müzakere olduğuna 
dair lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale edilmiştir. 

3. — İdarei umumiyei vilâyat kanunu muvakka
tinin üçüncü faslının meclisi idare teşkilâtına ait alt
mış ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin tadili 
hakkında. (1/715) numaralı kanun lâyihası ve Dahili
ye encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı, efendim; müstacelen 
ve tercihan müzakeresi için teklif vardır (karar vardır 
sesleri.) Evet karar da vardır. Müstacelen ve terci
han müzakere edilecektir. 

4. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekası
nm; Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair. 2/515) nu
maralı teklifi kanunileri ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim; bendeniz 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim; zaten müteaddit imzalı takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye dahiilnde piyango keşidesinin münhasıran 

Tayyare Cemiyetine ait olması hakkındaki Dahiliye 
Encümeni mazbatasının müstacelen ve tercihan bu
gün müzakeresini teklif ederiz. 

9 . 1 . 1926 

Malatya Afyonkarahisar 
Mahmut Nedim Ruşen Eşref 

Diyarbekir Urfa 
Feyzi Saffet 

Kütahya İstanbul 
Cevdet Ahmet Hamdi 
Sinop Diyarbekir 

Recep Zühtü Zülfü 
İzmir 

Ahmet Münir 

REİS — Efendim; takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Tercihan 
müzakere edilecektir. 

5. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; İda
rei Umumiye Vilâyat Kanununun 138 nci maddesi
nin tadili hakkında .(2/408) numaralı teklifi kanuni
si ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun kırk beşinci maddesinin tefsirine lüzum olmadı
ğına dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

7. — Yusufeli kazasının Of köyünden Alioğlu Sü
leyman hakkındaki hükmü idamın tasdikine dair 
(3/508) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Yusufeli kazasının Of karyesinden Abdi oğulla

rından Şerifoğlu amcası Hakkı Beyin ticaret için 
Kars'a gittiği sırada mumaileyhin izniyle evine ba
kan ve amcasının gaybubetinden bilistifade bir gece 
mumaileyhin zevcesi Saniye'ye gayrı meşru teklifte 
bulunmak üzere Saniye ve kuması Güîer'in çocukları 
ile beraber yatmakta oldukları eve gidip kapıyı aç
tırmak istemiş ise de ruyü kabul görmemesinden ve 
bu hareketin bütün ev halkınca malum olmasından 
dolayı his ejlediği infial şevkiyle üçyüz kırk senesi 
Martının yedinci gecesi Hakkı Bey'in İdris karyesi
ne yarım saat mesafede bulunan (Alyar) mezrasın-
daki hanesinde yatmakta bulunan mumaileyha Gül
leri ve kızı Pumpul ve oğlu Arifi ve kız kardeşi Ya-
şar'ı katlettikten sonra asarı cürmü setr için haneyi 
ve müştemilâtım gazyağı dökerek yaktığı iddia olu
nan yine o köy ahalisinden Ali oğlu Süleyman hak
kında Erzurum Cinayet mahkemesinden verilen idam 
hükmü Temyiz Mahkemesince tasdik edilerek kati
yet kesbekmiş olduğundan muktezasınm ifasına dair 
Başvekâletin 8 . 12 . 1341 tarih 6/5800 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi Encümenimize havale buyraJ-
muş olmakla evrakı ınüteferriası tetkik ve ilâm ba? 
tan başa kıraat edildikter sonra keyfiyet müzakere 
olundu. 

Meclisi Âlinin haiz olduğu hukuku hükümrani-
nin Süleyman hakkında idam cezasının af veya tah
fifi suretiyle istimalini istilzam edecek bir sebebe En-
cümenimizce tesadüf olunamadığmdan hükmü vakiin 
infazı Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Refik Yusuf Kemal 

__ 77 — 
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Kâtip 
Kemal 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

REİS — Efendim; Encümen mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Encümen mazbatası 
kabul edilmiştir. 

8. — [Terfileri icra kılınan zabitan ve mensubini 
I 

askeriyenin rütbei cedideleri muhassesatlarının tarihi 
itası hakkındaki eski İdarei Askeriye Nizamnamesinin 
179 ncıı maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine mü
tedair olan Heyeti Umumiye kararının sureti imalin
de tereddüt hâsıl olduğuna dair (3/332) numaralı Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai MiU 
liye ve Divanı Muhasebat Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
9. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Müba

deleye gayrı tabi eşhasa ait olup hükümet yedinde 
bulunan metruk emlâk ve arsalar esmanınm emval ve 
emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hükümet tara
fından tahrip edilmiş olanlara zayiatlarının derecesi 
nispetinde tevziine dair 15 Nisan 1341 tarihli Kanu
nun tefsiri hakkında (4/295) numaralı takriri ve tef
sire mahal olmadığına dair Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait olup hükümet 

yedinde bulunan metruk emlâk ile arsaların alelusul 
füruhtu ile esmanınm düşman, usat ve, hasbellüzum 
hükümet tarafından hedmü tahrip veya harp dolayı-
sıyîe ihrak edilmiş olanlara zayiatlarının derecesi 
nispetinde tevzii hakkındaki 15 Nisan 1341 tarihli 
Kanım ahkâmından bu suretle emvali menkuleleri 
zSyaa uğrayanların dahi istifade edebilmeleri için ka
nunu mezkûrun metninde muharrer «emlâk» tabi
rinin tefsirine dair Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Beyin takriri Kavanini Maliye Encümeninin mazba
tası ile birlikte bittctkik kanunu mezkûrun sarahat 
ve mefadı emlâke ait olup bu yolda emvali menku-
leyi de şâmil olmak üzere alelumum emval tarzında 
tefsirine imkân olmadığına dair Kavanini Maliye En
cümenince dermeyan olunan noktai nazar Encüme-

nimizce de varit ve musip görülmesi ve bu bapta da 
tefsire mahal olmadığının Heyeti Celileye arzına ka
rar verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa AbdüUtalik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Saruhan 
Reşat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Hini imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Kütahya Giresun 
Mehmet Nuri Kâzım 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

10. — Memurinin harp kazançları vergisi ile mü
kellefiyetleri icap edip etmiyeceğinin tefsirine dair 
Başvekâletin (3/459) numaralı tezkeresi ve muhtacı 
tefsir olmadığına dair Dahiliye ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Sinni mükellefiyet dahilinde memurinin teferruğ 

eyledikleri emvali gayri menkuleden dolayı harp ka
zançları vergisi ile mükellefiyetleri icap edip etmeye
ceğinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
Dahiliye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbata-
larıyle birlikte bittctkik işbu Encümenlerin noktai na
zarları mucibince meselenin muhtacı tefsir olmadığı
na Encümenimizce de karar verilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyeye takdir kılındı. 

Reis Mazbata muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 
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İsparta 
Mükerrem 
Hakkâri 

Asaf 
Zonguldak 

Ragıp 
Saruhan 

Reşat 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Kütahya 
Muhalifim 

Mehmet Nuri 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Diyar bekir 
Şeref 
Sivas 

Rasim 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Hini imzada bulunmadı. 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Hin: imzada bulunmadı. 
Giresun 
Kâzım 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1333 - 1334 seneleri zarfında icrayi ticaretle fev
kalâde temettü ve kazanç istihsal edenlerin olbaptaki 
kararname ahkâmına tevfikan harp kazançları vergisi 
ile mükellefiyetleri muktazi ise de işbu vergi mükel
lefiyet senelerinde icrayi ticaretle temin edenlere mak-
sur ve münhasır olup icrayi ticaretten kanunen mem
nu bulunan ve mezkûr senelerde sair suretle kazanç 
temin ettikleri sabit olmayan memurinin senini mez-
kûrede teferruğ eyledikleri emvali gayri menkuleden 
dolayı harp kazancı vergisiyle mükellefiyetleri muva
fık görülmemekte ise de kanunun bu hususta haizi 
sarahat olmaması hasebiyle keyfiyet muhtacı tefsir 
görüldüğünden muktezasının ifası lüzumuna dair Baş
vekâletin teşrinievvel 1341 tarih ve 6/4848 numaralı 
tezkeresine merbut Maliye Vekâleti tezkeresiyle Da
hiliye Encümeninin olbaptaki mazbatası Encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olundu, tcabı ledelmüzakere 
Harp Kazançları Kanununun ikinci maddesinde bu 
vergiden muaf tutulanlar meyanında memurin dahil 
olmadığı gibi on altıncı maddesinde dahi gerek haizi 
mükellefiyet olsun ve gerek olmasın atide muharrer 
muamelâtı icra etmiş olanlara harp kazancına nail ol
muş addedilerek sekizinci fıkra mucibince uhdelerine 
bin liralıktan fazla kıymette emvali gayri menkule 
geçirilenlerin teferruğ etmiş oldukları emvali gayri 
menkulenin kıymetinin bin liradan fazlası harp temet-
tüünden mütehassıl addolunarak on ikinci maddedeki 
nispeti müterakkiye üzerinden vergiye tabi tutulmala
rı musarrah bulunmasına binaen 1332 - 1334 senele
rinde memurinin teferruğ ettikleri gayri menkul em
valden dolayı harp kazancı vergisi ile mükellefiyet
leri derkâr olduğundan Dahiliye Encümninin noktai 

nazarı veçhile kanunun tefsirine mahal olmadığı ert-
cümenimizce de tezekkür olunarak Riyaseti Celileye 
takdimine karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi 
Beyazıt 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
' Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdı 
REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bu mazbatanın münde-
recatı muhtacı izahtı. 

/ / . — İdare Heyetinin istiklâl mehakimi kanunu
nun 12 nci maddesinin tadili hakkında (2/491) nu
maralı teklifi kanunisi ve Adliye ve Muvazene i Mali
ye encümenleri mazbataları. 

REİS — Bunu Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası ile beraber tekrar Adliye Encümenine gönder
mek lâzım geliyor. Muvazenei Maliye Encümeni Ka
nunun tadiline lüzum göstermiştir. Binaenaleyh Adli
ye Encümenine tevdi ediyoruz. 

Tezkereler 
/. — Millî Mücahedenin iptidasından nihayetine 

kadar maksadı ulvinin istihsali uğrunda ibrazı mesai 
eylediklerinden dolayı üç zatın kırmızı kurdelâlı İs
tiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/533) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Millî Mücalıede esnasındaki fevkalâde hiz
metlerine mebni altı zatın İstiklâl Madalyası ile taltif
leri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/534) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Sekiz zata verilmiş olan beyaz kurdelâlı 
İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya tebdili hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/535) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Karahasanpaşa namiyle maruf zata veri
len beyaz kurdeleli İstiklâl madalyası şeridinin kır
mızıya tebdili hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/536) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 
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5. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun kırk birinci maddesinin tefsirine dair Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/537) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü

menlerine havale edilmiştir. 

3. — SUALLER 

REİS — Efendim; Hariciye Vekili Beyefendi saat 
dörtte Musul meselesi hakkında izahat verecekler
dir. (16 da sesleri.) On altıda efendim. 

1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin Me
murin Kanunu hakkında dahiliye Vekâletinden suali 

REİS — Vekil Bey cevap verecekler mi? 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Memurin ka
nunu geldi, suale hacet kalmadı. 

REİS — İsmail Kemal Bey, takririnizi geri alı
yor musunuz? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Geri aldım 
efendim. 

1. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekası-
nın; Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair. (2/515) 
numaralı teklifi kanunileri ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (1) 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Reis Paşa 
hazretleri bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun, sualinizi sorunuz? 
DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim, 

esbabı mucibede «ancak mekteplerde ve hastane gibi 
bazı müessesatı hayriyede bunların menfaatine ke
şide edilecek eşya piyangolarının bundan istisnası 
nazarı itibara alınmış» deniyor. Bu mektep, hastane 
ve müessesatı hayariyeden maksat nedir? Yani Hilâli 
Ahmer, Himayei Etfal gibi müessesat yapamayacak
lar mıdır? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA KÂMİL 
BEY (İzmir) — Yapacaklardır efendim. Yalnız eşya 
üzerine piyango yapacaklardır. Nakdî olarak yapıla
cak olan piyangolar yalnız Tayyare Cemiyetine aittir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bir sual so
racağım. Bazı Türk ocaklarında piyango keşide edi
yorlar. Bunlar bugün mukabili nakit olarak piyango 
biletleri tevzi etmişlerse bunların vaziyeti ne olacak
tır? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA KÂMİL 
BEY (İzmir) — Nakit olmayacaktır. Bu takyit edil
miştir. Kanun, bundan sonra muteber olacaktır. Şim
diye kadar carî olan ahkâm daimdir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yeni bilet
ler dağılmış Şubatta keşide edilecek. Bunların emsali 
var. Bunların vaziyeti ne olacak? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA KÂMİL 
BEY (İzmir)— Efendim; bunlar, kanun neşredildik-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

ten sonra bu gibi paraya ait olan ikramiyeleri eşyaya 
tahvil ederler. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Efendim; 
biletleri satılmış paraları alınmış. Şubatta keşide edi
lecek Türk Ocakları piyangoları var. Bunu tasrih et
sinler. Bunların vaziyeti ne olacaktır? Sonra meneder-
ler. 

REİS — Söz istiyorsanız buyurun... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — İstemiyo
rum, maruzatım bu kadardır. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Dahilinde Piyango Keşidesinin Münhasıran 

Tayyare Cemiyetine Ait Olduğu Hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye'de mukabili nakit olarak 
iane mahiyetinde piyango keşidesi münhasıran Tay
yare Cemiyetine aittir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Yoktur. Aynen kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tayyare piyangosu bilet ve ikrami
yelerinden kazanç, belediye vergileri ve damga resmi 
alınmaz. 

REİS — Söz isteyen var mı? Yoktur. Aynen ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute-
berdri. 

REİS — Şimdi efendim, iki takrir vardır. Birisi 
bu maddenin tadiline diğeri de üçüncü madde olarak 
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kanuna bir madde ilâvesine dairdir. Bu takrirîcri oku
yoruz : 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin üçüncü madde olarak lâyihaya 

ithalini arz ve teklif eylerim. 
Madde 3. — Hariç memleketlerdeki piyango bi

letlerinin memlekete ithali memnudur. 
Giresun 
Kâzsın 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanun tarihi neşrinden iki ay sonra muteber

dir. 

Adana 
Zamir 

ZAMİR BEY (Adana) — Söz istiyorum efendim. 
REİS — Buyurun. 
ZAMlR BEY (Adana) — Efendim, birçok piyan

golar vardır. Parası verilmiştir. Zannederim bîr kaç 
ay zarfında neticelenecektir. Onun için tarihi neşrin
den iki ay sonra muteberdir denilse daha muvafık 
olur. (Doğru sesleri) 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efendim? 
DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA KÂMİL ' 

BEY (İzmir) — Encümen kabul ediyor. 

CELÂL NURİ BEY (Galibolu) — Bendenizin bu 
bapta Maliye Vekâletinden bir sualim var. Paris Kre
di Fonsiyesi veyahut Mısır Ahrar Bankası vesaire 
gibi bir takım ikramiyeli piyangolar da bu kanunla 
memnu mu olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim, piyango başkadır. Bu ikramiyeli tah
vilât başkadır. Sonra teklif edilen madde hakkında 
mütalâamı da bilvesile arz edeyim. Hariçten piyango 
biletlerinin memlekete ithali memnudur diyorum. Fil
vaki arzu edilmez ki halkımız başka memleketlere ait 
olan piyangoya iştirak ederek onlara temini menfaat 
etsinler. Fakat böyle bir nıaddei kanuniye İle bunun 
önüne geçmek imkânı yoktur. Bu memnuiyete rağ
men ben, herhangi bir piyangoya iştirak ederek -bilet 
alacak olursam, netice ne olacaktır? Kuvvei teidiyesi 
yoktur. Biz bu maddeye koruz, fakat bu, bzımeîice 
bizim piyango biletlerimizin de başka memleketlerde 
satılmasına mani oluruz. Biz başkalarının piyango bi
letlerini sattırmadığımız gibi, bizimkilerin de saiıhna-
sını tabiî onlar menederler. Bu memnuiyet her iki ta
raftan kanunen menedilir, fakat fiilayatta kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur. Bunu arz edeyim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Muhterem arkadaşlar; 
biliyorsunuz ki, birçok piyango biletleri vardır. Ve 

zannederim ki hepinizde de mevcuttur. Türk ocak-
larmm ve bunun bîr takım memleketin menfaatine 
hadim olan müesseselerin piyango biletleri elyevm 
mevcuttur. Şimdi bu kanuna nazaran ve bu kanunu 
bugün kab;ıl eriğimize nazaran bu piyangoların vazi
yeti ne olacaktır? Bun?ar tuhaf bir vaziyete giriyor 
kecnleınyekûn oluyor. Onun için bendeniz bir şey 
teklif edeceğim, Onlar da hesaplarını tasfiye etmiş 
olurlar ve meselle de kalmaz. Bendeniz diyorum ki; 
(İşbu kanun neşri talihinden iki ay sonra muteberdir) 
diye maddeyi tashih edelim. Ve o zaman mesele kal
maz. 

REİS — Efendim, evvelâ mevzubahis olan yanı; 
üçüncü madde olarak kanuna ilâvesi teklif edilen tak
riri reyinize arz edeceğim, bir kere daha okunsun. 

(Giresun Mebusu Kâzım Beyin takriri bir daha 
okundu) 

REİS — Efendim, takriri reye koyuyorum. Bu 
takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Şimdi efendim, Zamir Beyin takririni reye koyacâ-
ğmı. Takriri bir daha okuyoruz : 

(Zamir Beyin teksifi tekrar okundu) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Zamir Beyefendinin noktai nazarı; bu mem
lekette Tayyare Cemiyetinden sonra piyango bileti 
çıkaracak hiç bir müessese mevcut olamayacağı için, 
vaktiyle çıkarılmış olan biletlerin tasfiyesi muamelâtı 
lâzım olduğu kanaatinden ileri geliyor. Bendeniz zan
nediyorum ki : Bu noktai nazarlarım teklifleri temin 
edemez. İki ay zarfında muamelesi intaç edilmeyecek 
şekilde piyango keşide edilmiş ise bundan korkulacak 
bir şey yoktur. Saniyen bendeniz zannediyorum ki : 
Bir kanun makabline şamil olmamak noktai nazarın
dan müsaadelere istinaden tertip edilmiş olan piyango 
biletlerinin ahkâmı mülgadır. Onların muamelesi ik
mal edilecektir ve ikmali muameleden sonra artık bir 
daha piyango yapılmayacak demektir. Bendeniz, ken
dilerini tatmin için arz ettim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Mesele kalmamıştır 
efendini; takririmi geri aldım. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maliye Vekâletinden 
sual soracağım efendim. 

REİS — Buyurun efendim. 
EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; idarei ma-

halliyeden piyango yapanlar, Tayyare Cemiyeti ile 
teşriki menafi etmek suretiyle piyango yapabilirler 
mi? 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
tdarei mahalliyeler bu kanundan sonra artık piyango 
tertip edemezler. Tayyare Cemiyetinin menfaatinin 
temini için de tertip edemezler. Piyangoyu münhası
ran Tayyare Cemiyeti yapar, başka kimse yapamaz. 

REİS — Efendim; üçüncü maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmım icraya Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

(Maliye Vekili istemez sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendenize bunun taallûkunu anlamadım efendim. 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Kanunun heyeti 
umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir 
efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; muafiyet vardır. Tayini esami ister. (Doğru • 
sesleri) 

REİS — Evet efendim; tayini esami ile reye ko
yacağız. Kutuları dolaştırsınlar. Kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey pusuları versinler. 

2. — İdarei Umumiyet Vilâyat Kanunu muvakka
tinin-üçüncü faslının Meclisi İdare Teşkilâtına ait 62 
nci ve 64 ncü maddelerinin tadili hakkında (1/715) 
numaralı kamın lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. (1) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bu kanunda 
Meclisi İdarenin müntehap azalıkları ilga edilerek 
bunun makamına kaim olmak üzere bir heyet teşkil 
ediliyor. Bendeniz esasını evvelce müdafaa ettiğim için, 
esasına dair söz söylemeyeceğim. Yalnız bir tabirine 
İlişeceğim. Burada (Meclis tabiri) yanlıştır. Meclis ta
biri bizim kanunî ıstılahlarımızda müntehap olan he
yetlere ıtlak edilir. «Meclis» unvanı altında hiçbir he
yet gösteremezsiniz ki müntehap olmasın. Tayin ile 
olan heyetlere komisyon yahut encümen veyahut şûra 
deriz. Binaenaleyh bendenizce burada Meclisi idare 
tabiri yerine İdare Encümeni demek, İdare Komis
yonu demek daha doğrudur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — İdare Di
vanı demeli. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Herhalde Meclis ta
biri sakattır. Kaldırılmalıdır. İkincisi bu kanunda, bu 
kanunun heyeti umumiyesinde filân, filân zatlar aza 
olacaktır deniyor. İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bir maddesinde her daire müdürü kendisine taal
lûk eden mesailde Meclisi idarede -- yani eski Mec
lisi idarede ki şimdi ilga ediyoruz - tabiî aza olarak 
bulunur ve kendi dairesine taallûk eden mesailde rey 
sahibi olur. Bu da baki midir? Bunu da tasrih etmek ve 
hiç olmazsa zapta geçmek için burada mevzubahis 
etmek lâzımdır, onun için mazbata muharririnden 
soruyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendeniz bu ka
nunun heyeti umumiyesinin aleyhindeyim. Tanzim 
olunmuş belki de kabul olunacak, fakat ben hiç ol
mazsa bu kürsüden kaydetmiş bulunacağım. Meclisi 
idr.rede aza bulunan müntehap zevat hükümetin ma
hallî ve idarî icraatında kendilerine muindir, zahir
dir, Mansup olan clevair müdiram bittabi ekserisi ya
bancı memleketlerden geldikleri için her şeyi münte
hap azadan sorarlar ve öğrenirler. Oranın muamelâ
tına pek o kadar vakıf olmazlar. Bunlar memleketin 
oklukça münevver sınıfmdandır. Hükümet ile halk 
arasında daima teması temin ederler. Bu aza, hükü
mete hizmet etmekle iftihar ederler. Milletin ve hal-
k*n hâkimiyeti esasını kabul ve bu esasa binayı mev
cudiyet eden Cumhuriyet Hükümetimiz şimdi münte-
hnp azayı da idareden uzaklaştırıyor. Bendeniz bun
dan bir fayda tasavvur edenlerden değilim. Bilâkis 
bunların hükümetten tecridi ve idarenin büsbütün ya
bancı olan memurini mensubeye tahsis edilmesi mese
lenin atiyen bir çok mahzurlar tevlit edeceğine ka
niim. Bunun için bendeniz kanunun heyeti umumiye
sinin reddiyle kemafissabık hükümete yardımı olan 
müntahap azaların ipkası kanaatindeyim. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
bu kanunun evvelinde bulunmadım. Bilmem, hükü
met hangi noktai nazardan bu kanunu terviç ediyor? 
Evvelce hususî veya umumî bir müzakere edilmiş. Yal
nız bendeniz şöyle görüyorum ki memlekete ve millete 
lâzım olan ciheii esaslıca düşünülmemiştir. Seferber
lik zamanlarını hatırlıyorum. Bir Meclisi idare aza-
ssm çağırıyoruz, haydi ağam, sen bilirsin diyoruz, ev
velâ kendi altındaki atı alıyoruz, hizmeti vataniyedir 
diyoruz, köy be köy dolaşıyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Köy be-
köy denilme?:. Köy köy!.. 
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EMİN BEY (Devamla) — Buradan müftüleri, di- I 
ger reisi ruhanileri çıkarırdınız, anlardım. Zaten bun- I 
ların mevcudiyetlerinde bir mana yoktur. Bunları çı
karmak lâzımdı. Şimdiye kadar şikâyetimiz, vaziyeti | 
millete nüfuz edememcliten mütevellit idi. Bendeniz J 
âdeta diyorum ki; Meclis büsbütün validir, kaymakam
dır, bu, onların kanaati ile yapılmış bir kanundur. 
Şimdi bunun içinde belki suiistimal edebilenler olur. I 
Meclisi idare azası yapacağız, bunun kimisi bakkal- I 
dır, kimisi esnaftır. Esnaf, bugün İstanbul ahalisi 
gibi koyna nerede yatar bilmez. Çiftlik nedir, arazi, 
hudut münazaası nedir anlamaz. Meclisi idare azala
rı köylerden de geliyordu. Meclisi idare azalarının aşa- I 
ğı yukarı ancak bu yardımı olabilir. Bendcnizce münta- I 
hap azaların şekli değiştirilir, salâhiyet verilir. Az çok 
maaş da verilir, burada değilim; fakat müntahap aza 
yerine eğer biz müdİranı koyup da memleketin nüfu- I 
zunu keseceğiz, hükümeti kuvvetlendireceğiz kanaati 
varsa bunun tamamı ile yanlış olduğunu zannediyo
rum. Eğer tagallüp ve tahakküm, nüfuz meselesi var- I 
sa müntahap azalar daha çok hizmet ederler. Yalnız I 
rica ederim, memleketimiz böyle 20 - 30 sene sağ ve I 
salim, taarruzdan masun duracak değildir. Yarın yine 
o millete aman ağa diyeceğimiz zaman gelir. (Âaa ses- I 
Ieri) Ne vali on para eder ne kaymakam on para eder. I 
Onun için çok ehemmiyetlidir. Memleketin, devletin 
halk ile münasebatmda az ve çok vasıta o idi, bu zih- I 
niyet sakattır. Herhalde tashihini rica ederim. I 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
görüşürken, konuşurken her şey denilebilir, ifade eder- I 
ken hatalar yapabiliriz, benim geçen sene sakaf dedi- I 
ğim gibi... Şimdi de Emin Bey arkadaşımız köy be-
köy dediler, olabilir, fakat encümenlerden ve hükü- | 
metten çok rica ederim, her eşyi fevkinde olmak üze- I 
re ana dilimize hürmet edelim. Arkadaşlar, encümen j 
karşısında derin bir hürmetle eğilerek arz ederim ki, I 
burada; bir kaç satır olmakla beraber epeyce yanlış 
vardır. Mazbatanın başında (Vilâyat meclisi idarele- I 
rindeki) diyor, hayır efendiler, bu yanlıştır. Nitekim 
aşağıda (Vilâyet mecalisi idareleri) yazıyor, bunun han- I 
gisi doğru? Türk oğlu Türk! Eğer sen anadilince yaz
saydın, sen bu hataları yapmayacaktın. (Vilâyat ida
re meclisleri) deseydin iş olup bitecekti sonra (edil
mesi), (edilmeleri) olacak kanuna geçiyorum : 

Arkadaşlar, (Her vilâyet merkezinde valinin veya 
muavininin siyaseti altında azası defterdar veya mu
hasebeci, tahrirat ve umuru hukukiye müdürleri) bu 
müdürler fazladır. (Maarif müdürü) müdürü kelime- I 
si fazla. (Nafıa müdürü) burada da (müdürü) fazla. I 
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Bu (müdür) kelimelerini bir kere zikredebilirdi. Ka-
nunların metinlerine son derece ehemmiyet vermez
sek Meclisimiz zannedersem çocuklarımız indinde pek 
hoş düşmez. (Yaşa üstad sesleri) 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz bu kanunun 
heyeti umumiyesinin kabulü taraftarıyım. Buyurdu
lar ki böyle mühim olan bir şeyi memurlara vermek 
lâzım gelmez. Efendiler; bugün hukuku umumiye ve 
hukuku şahsiyeye ait mühim vazaifi ifa edenlerin hep
si memurdur. Bunların hepsi mi suiistimal yapıyor? 
Bundan başka yalnız memurlar mı suiistimal yapı
yor? Buyurdular ki Harbi Umumî de köy beköy do
laştılar. Evet vazifei vataniyelerini ifa ettiler. Eğer o 
ndam, idare azasıyım diye köy beköy dolaştı ise va
zifei vataniyesini ifa etmiştir. Binaenaleyh bu kanu
nun heyeti umumiyesinin kabulü ile maddelere geçil
mesi çok muvafıktır. 

ENCÜMEN NAMINA KÂMİL BEY (İzmir) — 
Efendim, Meclisi idarelerde bulunan müntahap aza
nın ilgasına dair olan kanun, evvelce Heyeti Muhte-
remeye arz edilmiş idi, Heyeti Umumiyede müzakere 
esnasında yalnız bu aza lağvedildikten sonra vazife
leri kime tevdi edilecektir? Diye, bu meselede tered
düt buyurulmuştu. Bu sebeple kanun lâyihası tek
rar Encümene geldi, Encümence tetkikat yapıldı» bu 
tetkikat neticesinde Meclisi idarenin münîehap azası
na verilmiş olan vazaifin bundan sonra kimlere ve
rileceği takrir ve Heyeti Muhteremeye bu kanun arz 
edildi. Yalnız İntihap Mebusan Kanununda mevzu
bahis Meclisi idarenin müntahap azası yerine bu va
zifenin de Mecalisi belediye azası tarafından yapıla
cağı şerh verildi. Burada işaret edildi. Vehbi Beyefen
di Meclisi idarelerin isimleri değişmeyecek midir? 
Buyurdular. Meclisi idarelerin isimleri kalacaktır. 
Çünkü, biz buna encümen desek, o vakit esasen vilâ
yetlerde encümen vardır, kezâlik Encümeni Muha-
kemat vardır, Meclisi idareden ayrılmıştır. Bu gibi 
iltibasa mahal kalmamak için Meclisi idare ismi mu
hafaza edilecektir. Bir de, esasen Meclisi idareler, me
murin muhakematına ait muamelâtla iştigal ettiğin
den ve bir nevi hakkı kazaları bulunduğundan Mec
lisi idare ismi muhafaza edilecektir ve kanun o su
retle Heyeti Muhteremeye arz edilmiştir. 

Devair rüesasından icabedenler meselesine gelin
ce; zaten buna sarahati kanuniye vardır. Herhangi 
daireye ait bir mesele mevzubahis olurken o daire
nin reisi celbolunur. Reyi alınır, istifade olunur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O mazbata
yı temhire salâhiyettar olur. 
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KÂMİL BEY (Devamla) — Evet efendim, bu 
kanun Heyeti Umumiyeye bu suretle arz olunmuştur. 
Esasen evvelce arz etmiştim. Bir tereddüt üzerine En
cümene gelmişti. O da halledilerek tekraren takdim 
olunuyor. Binaenaleyh maddelere geçilerek kabulünü 
rica ederim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Meclisi 
belediyelerde verilen bazı kararlar Meclisi idarelerde 
itirazen tetkik edilirdi. Mecaîisi idarede müntahap 
azalarda bulunduğu için hakkı kaza verilmişti. Halbu
ki şimdi müntahap aza yoktur. Mecaîisi belediyece bu 
suretle kabili itiraz olarak verilen kararların Meca
îisi idarede ne suretle tetkik edileceği nazarı dikkate 
alındı mı acaba? 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim; Meclisi idare
ler yalnız müntahap azanın çıkmasıyle şekli sabıkla
rını yine muhafaza ediyorlar. Binaenaleyh belediyeler
ce verilen kararlar yine Meclisi idarelerce tetkik olu
nur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İyi ama; o zaman hem hâ
kim, hem müddei olur. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Mecaîisi ida
relerden müntahap azalar kalktıktan sonra cemiyeti 
belediye ne suretle teşekkül edecektir? 

KÂMİL BEY (İzmir) — Cemiyeti belediye zaten 
sırf belediyeye ait muamelâtla meşgul olduğundan 
Mecaîisi belediyece bu vazife ifa olunacaktır. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Şu halde Ce
miyeti belediye diye bir şey teşkil edilmeyecektir. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Affedersiniz; Meclisi ida
renin memurdan olan azaları ile beraber Meclisi be
lediyeden gelecek azalarla Cemiyeti belediyeyi teşkil 
edeceklerdir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mazbata Muharriri Bey
efendinin verdikleri cevap Heyeti Celilerini tatmin et
miş ise bendeniz de sualimden vazgeçtim. 

Meclis kalacak. Niçin? Çünkü evvelce isini Mecli
si idaredir, onun için... Meclis kalacak. Niçin? Me
murin muhakenıatına da baktığı için... 

O hakle mahkeme demesi, heyeti ithamiye deme
si, müstantik demesi. Bendeniz diyorum ki elimizde 
bulunan kanunlardan hiçbirisinde «Meclis» kelimesi 
memurlardan mürekkep bir heyete ıtlak edilmemiştir. 
Binaenaleyh îdarei Umumiyei Viîâyat Kanununun 
maddei mahsusasında görüldüğü veçhile... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Meclisi Kebiri Maarif öyle değil mi idi?.. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mülgadır. O kanunda 
bir tabir vardır : İdare heyeti namı vardır ve bıi ze
vattan müteşekkildir. Zaten kanan kabul edilmiştir. 

MiSnlahan asa çskrverhıce hsyci inilir. Bunu lütfen ka-
bııl hır/ımıa, İdare heyeti dönsün. 

KÂMİL BEY (İznıir) — Kabulünde mahzur yok
tur efendim. 

MEHMET VASİLİ 3EY (Bolu) — Arkadaşlar; 
idare heyeti memleketin bazı mevzii mukadderatiyle 
de meşgul olabilir. Onun için İdare heyeti içinde bu
ludan müftüler vesaâr bu g:'bî sıfatı ruhanâyeyi haiz 
©lan zevatın lüzüirra - şekli hazıra göre - artık hiçbir 
zaman mevzubahis olamaz. 

YalîKz memleketin mevziî düşünceleri arasında 
nr.e?3îk'ketm sekenesinden o memleketin ahvaline va
kıf bir veya iki zaim bulunması îâzımıbr. Çok zaman 
o'iir ki bir memleketin mevziî mukadderatı, muame-
lâii mcv2ul>i^ass olurken tabiî orada memurini man-
siî'jc o memleketin ahvalini bilemezler. Binaenaleyh 
memleketin ahvalinde vukuf sahibi olan yerli aza
lardır. Onun için orad:î bir veya iki ahali! kadîme-
den azanın bulunması nnıhassciüaiı muciptir. 

SÜLEYMAN SFRRI BEY (Bo-gok) — Çağırtı
yorlar. 

MEHMET VASFİ BEY (Dcvamta) — Sonra Emin 
Bey arkadaşımızla Reşit Bey beyanatta bulundular. 
Reşit Bey Emin Beyin beyanatına mukavelede bu
lundu ve dediler ki memurin ihtilas edenlerde, irtikâp 
ederlerde; ah;-a?i irtikâp etmez mi? 

Büyüe bir iddia mevzubahis olamaz. Hiçbir za-
• man memurları yerli ve yabancıdan ayıramayız. Her 
ikisi de bir Türk olarak, memleketin nafi bir uzvu 
olarak kabul edilîîîişair. Mensur irtikâp eder de ahali 
irtikâp etmez mü? Öyle bir zan yoldur efendiler. Bu, 
hiçbir vakit mevzubahis değildir. Eruiıı Beyin iddia-
îarı; demlin süykdiğha gibi, yerli ahalinin o memleke
tin ahmli kudhnesmin o memlekete ait vukufları cl-
bclie fasiadüi\ İddia edilebilir mi ki bir memur yerli 
ahali kadar o memleketin ahvaline muttali olabilsin? 
Bu hiçbir vakit iddia edileme?:. Tabiîdir ki o memur 
da o memlekete ait malûmat düşünürken bir rehber 
ister, işte isteyeceği rehber, Süleyman Sırrı Beyin söy
lediği gibi, hariçten değil, ahalii kadimedendir. Bina
enaleyh bacını r.ol ve sağ tarafa çevirdiği zaman o nıc-
se'e hakkında «unlardan malûmat almak lüzumu karşı-
sındadir. Onım için bendeniz ahaliyi kadimeden ol
san, yahut Belediye Meclislerinden intihap edilsin, bir 
r^-vfîsîi orada bulunmasına taraftarım, bunun kabu-
kii-ü teklif ediyorum. 

EÂMtiL BEY (İzmir) — Vi^fi Beyefendiye cevap 
ve?eee<f:"m. Efendim; Vas/i Beyefendi buyurdular ki; 
ft.^-Js/i liu- iki khfnin Mccllm idamede bulanmasında 
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fayda varchr. Devletin muıurıCİâh umumiyesi itiba- j 
nyle halkın hükümet üzerindeki kontrol vazifesini S 
heyeti muhtereme ifa ediyor. Vilâyetlerde de her sene ] 
toplanan Meclisi umumiler vazifeleri hitama erdıgı 
vakit içlerinden bir encümen ayırırlar ve bu encüme
nin vazifesi bütün sene devam eder. 

Halkın Hükümete olun münasebatmda bu e>.ıcü-
mcnleriıı de alâkalan bittabi mevcuttur. Binaenaleyh 
Mccnllsi idaredea ınünîehap azanın çıkması île hiçbir ! 
tesir olmayacağı aşikârdsr. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Vilâyetlerde böyledir. 
Kazalarda nasıl oluyor? 

KÂMİL BEY (BcvsrvaSa) — Vilayetlerde böyle... 
Kazalarda Meclisi belediyelerin salâhiyeti daha vasi
dir. Bütün vazaiii ifa ile mükelleftir. Bundan dolayı 
endişeye mahal yoktur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazmı teklif ede

rim. 
Konya 
Refik 

REŞİT BEY (Masalya) — Vasfi Bey irtikâp diye 
bir söylediler. Bendeniz cevap vereceğim. 

REİS — Yani şaksıruz mevzubahis oldu. Ona ce-
vap vereceksiniz öyle mi? 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; şahsım mev
zubahis oldu. 

REİS — Evvelâ kanunun heyeti umumiyesi hak
kında kifayeti müzakere takriri vardır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
takrir maddenin müzakeresinin kâfi okluğa hakkın
dadır. Halbuki daha kanunun heyeti umumiyesi mü
zakere edilmektedir. Binaenaleyh bu takrir reye kona
maz. 

REFİK BEY (Konya) — Erendim; takririmi tas
hih ediyorum, Kıum-itm heyeti umumiyeti hakkında 
müzakerenin kifayetidir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere . kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Konya 
Refik 

REİS — î^cadİLi; müzakerenin kifayetini kabul 
edenler eî kaldırsın... îvsbul etmeyenler el kr.ldırsm... 
Kabul edilmiştir efendim, 

ŞÜKRÜ.BEY (BoHı).— Efendim; bendeniz kanu
nun heyeti umumiyesinin reddi hakkuıda bir takrir 
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vermiştim. Evvelâ reye konacaktı. Binaenaleyh bu 
takrir nazarı dikkate alınmaz. 

REİS — Zatıâliniz geçenlerde Meclisi Âlide kabul 
edilmiş olan esasatm reddini talep ettiniz, o vakit ret 
teklifi kabul edilmedi. Binaenaleyh bu teklifiniz de re
ye konamaz. Buyurun Reşit Bey. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; Vasfi Bey bu
yurdular ki; memurlar irtikâp yapar, yerler içerler di
ye bir şey söylediğinden bahsettiler. Halbuki bendeniz 
böyle bir şey söylemedim. Bendeniz maruzatımda, 
Meclisi idarelerde memurlardan bir yanlışlık vukubu-
larsa aerba yerlilerden bulunmaz mı? Dedim. Bende
niz irtikâptan filân bahsetmedim. Mamafih Meclisi 
idare azalan mevcut iken Meclisi idare, memlekette 
bir şey olursa tüccarlara, esnafa tezkereler yazar. Te
nevvür için onları da çağırabilir. Yoksa, mutlaka dört 
tane raüntehap aza bulunması meşrut mudur? Bu
gün memleketin tüccarı, ahalisi hükümetten tenevvür 
için davet edilirse bittabi gider ve bu kaide memleket
te caridir. Binaenaleyh bendeniz kanunun heyeti umu-
miyesinin lehimleyim. 

REİS — Efendim, birinci maddenin müzakeresine 
başlamadan evvel Vehbi Beyin bir takriri vardır oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi idare tabiri yerine (İdare heyeti) tabirinin 

kabulünü teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır efendim. 

Idnrei Umuıniyei Vilâyat Kanununun 62 ve 64 ncü 
Maddelerinin Tadiline ve Meclisi İdarelerin İlga 
Edilen Müntchan Azahklarına Ait Vazaifin Sureti 

İcrasına Dair Kanun 

Madde 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 62 nci maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir. 

Her vilâyet merkezinde valinin veya muavininin 
riyaseti altında azası defterdar veya muhasebeci, tah
rirat ve umuru hukukiye müdürleri, maarif müdürü, 
nafıa müdürü veya sermühendis ile sıhhiye müdürü, 
ziraat ve ticaret müdürlerinden mürekkep olmak üze
re bir İdare Heyeti bulunur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Söz istiyorum. 

REİS — Hükümet namına mı? 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet efendim, Ticaret Vekâletinin teşkilâtı 
diğer vekâletlerin teşkilâtına benzemez. Fazla mas
raf etmemek için her vilâyete ticaret müdürü koymu
yoruz. Bazısında umum devairin vazaifini görmek 
üzere - bir iktisat müdiriyeti bulunduruyoruz. Bazıla
rında ticaret müdürleri vardır. Binaenaleyh maddedeki 
(ticaret müdürleri) kelimesi yerine; (Ticaret Vekâleti 
müdiranmdan birisi) diye tashih edilmesini rica ede
lim. Zannediyorum ki; encümen de buna muvafakat 
edecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bazı yerlerde de ticaret 
odaları reisleri vardır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Onlar müdür değildirler, olamaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Demek onlar giremeye
cekler öyle mi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Ticaret Veki
li Bey kendi vekâletine ait kısmını söyledi. Bendeniz 
heyeti umumiyesine ait olarak söz söyleyeceğim. 

Bir idare heyeti teşkil edilecektir. Kimler bulun
mak lâzımdır? Evvelemirde bunu nazarı dikkate al
mak lâzımdır. Filân vekâletin b!r mümessili, filân ve
kâletten de bir mümessil bunu tespit ederiz. Binaen
aleyh unvanını değil memuriyetini tespit ederiz. 

Ondan sonra o unvanları meselâ; maarif müdürü 
olmadığı takdirde ona kim vekâlet edecek, yani onun 
yerine kim kaim olacaksa o, sonra ticaret müdürü 
yerine kim ise o, defterdar olmazsa muhasebesi, mal
müdürü olur, Yarın unvan değişebilir. Binaenaleyh 
bendeniz maddenin şeklini ona göre tespit ettim ve bu 
hususta bir de takrir verdim. Meselâ sıhhiye müdürü; 
bunu koymaktan maksadınız; memleketin sıhhatine 
ait mukarreratta sıhhiye müdürünün reyi alınsın ve
yahut sıhhiye müdürü idarî ittihaz olunan mukarre
ratta reyini izhar ederiz. Halbuki memleketin her ta
rafında sıhhiye müdürü yoktur. Yahut vardır da mün-
haldir. Orada hükümet tababeti vardır. O da o va
zife ile mükelleftir. 

Sonra meselâ maarif müdürü de yoktur. Fakat 
orada mektep müdürü veya onun yerine kaim olan 
birisi var. O vazifeye bakmaktadır. Kezalik ziraat 
müdürü yok, fakat ziraat memuru vardır. Kezalik ti
caret müdiriyeti yoktur, fakat ticareti bahriye ve
yahut iktisat müdürü vardır. Binaenaleyh hepsine şâ
mil olmak üzere bir teklif takdim ettim. Lütfen ka
bul buyurunuz. (Doğru sesleri) 

REİS — Kâmil Bey; bazı sualler var. Buyurunuz 
cevap veriniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
anadilimize ait mütalâalarımdan sonra bekliyordum 
ki encümen pürüzsüz, hatasız bir güzel Türkçe ile bu 
maddeyi getirsin, o madde öyle okunsun. Yoksa ihzar 
buyurulur mu? 

REİS — Zülfü Bey sualinizi sorunuz. 
ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim; madde

de (valinin veya muavininin riyaseti altında) denili
yor. Bazı vilâyetlerde muavin yoktur. Olmayan yer
lerde valiye vekil olanlar riyaset edeceklerdir. Son
ra vali hazır olduğu zaman kim riyaset edecektir? Va
li muavini azadan madut mudur? Vali veya muavinin 
riyasetinde mi olacak? 

KÂMİL BEY (İzmir) — Vali veyahut muavininin 
riyasetinde, birinden birinin meşguliyeti olduğu tak
dirde diğeri riyaset eder. 

REİS — Şükrü Bey, sualinizi sorunuz. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sual istemedim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vali varken mali muavini de varsa, vali muavini de 
aza olarak iştirak edecek midir? Mesele budur. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Bittabi bulunacaktır. 
Vali muavinleri de azalardandır. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Şu halde vali iki 
rey sahibi olur. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Vali muavini herkes
ten ziyade bulunmaya mecburdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddede muavini bulunacağı mânası çıkmaz. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, her vilâyet
te vali muavini yoktur. Vali muavini olmayan yerler
de memurini idariyeden, validen sonra gelen memur 
vali muavinidir. Burada, «muavin» tabirinden mak
sat budur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İbarede öyle yazılmamıştır. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Şayet ibare yanlış ter
tip edülmişse ibare tashih edilir. Maksat budur. On
dan sonra Vehbi Beyefendi bir şeye işaret buyurdu
lar. Memurların isimlerini veyahut sıfatı memuriyet
lerini saymaktan ise onların mensup oldukları vekâlet
leri zikrederek o vekâletlerin orada mevcut olan en 
büyük memurları bulunmak demek daha muvafık 
olur dediler. Hakikaten bu faydalı bir şeydir. Bu mad
de için bundan başka sual buyurulan bir şey yok
tur. Arzu ederseniz madde o şekilde tashih edilsin. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim, va
li, vali muavini, umuru hukukiye müdürü, tahrirat 
müdürü olmak üzere Dahiliye Vekâletinin dört mü-r 
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messili bulunur, diğer vekâletlerden birer mümessil 1 
bulundurulur. Bunu böyle mi kabul ediyorsunuz? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Bir madde vardır, o 
maddede Meclisi idarenin azayı tahliyesinden olma
yan devair rüesayı memurini kendi dairelerine alt 
işlerde rey sahibi olmak üzere Meclisi idareye davet 
edilirler ve azadırlar. Valiye gelince malûmu âliniz va
li yalnız Dahiliyenin mümessili değildir. Bütün şueba-
tı devletin mümessilidirler. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununda vali muavini yoktur. Merkez 
kaymakamı vardır, demek bu ihdas ediliyor. 

FAÎK BEY (Tekirdağı) — O ihdasa taallûk eden 
bir muamele buradan geçmişti. O zaman sual buyur-
saydınız, tabiî cevap alırdınız. Fakat bugün fiilen 
mevcut olan bir şey için tabiî esbabı mucibe arz et
meye zannederim lüzum yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddede ibare ona göre yazılmak icabeder. 

ESAT BEY (Rize) — Efendim; Meclisi idare ma
lûmu âliniz evvelce memurinden ve müntehap aza
dan ibaret idi. Şimdi kabul olunan bu şekle nazaran 
müntehap aza çıkıyor. Müntehap azanın ifa edeceği 
vazaif, memurinden olan Meclisi idare azasına veri
liyor. Meclisi idare bulunmayan yerlerde belediye aza
sına veriliyor. Evvelce Meclisi idarelerde bazı vekâ
letlere mensup müdürler yoktu, bu kanunla bazı ve
kâletlere mensup müdürler de ithal ediliyor. Arka- I 
daşlardan bazıları diyorlar ki vali muavini Meclisi 
idareye dahil midir, değil midir? Muavin Meclisi 
idare azası dahilindedir. Yalnız muavinlik malûmu 
âliniz her vilâyette yoktur. Ehemmiyet ve cesameti olan I 
bazı yerlerde vardır. Orada vali bulunursa bizzat Mec
lise riyaset eder. Vali bulunmazsa ona izafeten mua
vini riyaset eder. Fakat esasen Meclisi idareye dahil
dir. Arkadaşların tereddüt ettikleri mesele odur. Ben- I 
deniz evvelce vilâyetlerde vali muavini olan yerlerde | 
bulundum. Onlar Meclisi idareye dahil olmuş ve bu 
suretle rey vermişlerdir. Bu böyledir. 

Sonra arkadaşlar diyorlar ki her vekâlete mensup 
mümessiller ve vekiller vardır. Gerek İdarei Umumi- I 
yei Vilâyat Kanunu, gerek Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu mümessil tabirini yalnız valilere ve müstakil mu
tasarrıflara veriyor. Bütün vekâletleri temsil edecek 
valilerdir. Yoksa oranın sıhhiye müdürü, nafıa mü
dürü değildir. Oranın ticarete, sıhhiyeye, umuru na
fıaya ait işlerini müzakere etmek için Meclisi idare
de azayı tabuye olarak bulunurlar. Yoksa mümessil J 
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sıfatiyle değildirler. Teşkilâtı Esasiye Kanununda İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununda böyledir. Onlar 
da mümessillik sıfatı yoktur. Maruzatım budur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muavin re'sen Meclisi idare azası değildir. 

REİS — Takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye berveçhiâti fıkranın ilâvesini tek

lif eylerim. 
İstanbul 
Ali Rıza 

(Ziraat, ticaret, baytar ve orman müdürlerinden 
ilh.) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif eyle

rim. 
Rize 
Esat 

Her vilâyet merkezinde veya muavinin riyaseti al
tında azasını defterdar veya muhasebeci, tahrirat ve 
umuru hukukiye ve maarif, nafıa müdürleri veya 
sermühendis ile sıhhiye, ziraat ve ticaret müdürlerin
den mürekkep olmak üzere bir İdare Heyeti bulunur. 

Riyaseti Celileye 
(Maddenin vali veya İdare Heyeti azasından olan 

muavini) şeklinde tadilini teklif eylerim. 
Diyarbekir 

Şeref 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif eyle

rim. 
(Azası tahrirat, umuru hukukiye, maarif, nafıa, 

sıhhiye, ziraat, ticaret müdürlerinden veya onların va
zifelerini gören memurlardan mürekkep olmak üze
re...) 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Evvelâ Vehbi Beyin takririni reyinize arz 
edeceğim en şümullü budur. Tekrar okunsun. 

(Mehmet Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 
TAHSİN BEY (Ardahan) — Bazı yerlerde sıhhiye 

müdürleri yoktur. Hükümet tabibi vardır. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Maddenin üst tarafı du

ruyor. , 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Defterdar ve muhasebeciler yok mu? (Handeler). Ma
mafih isterseniz onları oradan çıkaralım. Ben on
dan memnunum. 
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ALİ RIZA BEY (İsianbül) — Bendeniz de baytar
larla orman memurlarını teklif etmiştim, Tevhidi lâ
zımdır. 

REİS — Evvelâ bu takriri reye koyacağım. Bu 
kabul edilir ve diğer takrirlerde ilâveyi icabeiürcn hu-
susat görülürse onları da ayrıca reye arz edeniH,, Veh
bi Beyin takririni nazarı iübare alanlar küfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kakUrsuu. Vehbi 
Beyin takriri nazarı dikkate alınmıştır. 

Şimdi Ali Rıza Beyin bir takriri var ki (baytar ve 
orman müdürlerinin) de ilâvesini tekili ediyor Fakat 
maddede veya onların yerine ifayı vazife edeoler diye 
tasrîh edildikten sonra banların ayrıca orman ve bay
tar diye zikrine mahal yoktur. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Baytar zaruridir. 
Her yerde baytar vardır. 

REİS — Takririnizi tekrar okuyoruz. (Ali Rıza 
Beyin takriri tekrar okundu) Baytar ve orman me
murlarının da ilâvesini teklif ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde Ziraat Vekâleti namına üç mümessil buluna
caktır. 

FAİK BEY (Tckirdağı) — Efendim; Meclisi ida
renin azasını artırmakta fayda yoktur. Bir taraftan 
mensisi? oldukları dairelerdeki işleri kalır, diğer ta
raftan Meclisi idarede yapılacak idarî işler azamn kes
reti dolayısıyle kolay çıkmaz. Zaten her dairenin re
isi kendine taallûk eden işle sahibi rey olmak üzere 
bulunduruluyor. Onun için bırakalım herkes kendi 
işiyle meşgul olsun. Çokluk bir fayda terfian etmez. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. Esat Beyin takriri aynı mealdedir. Reye koyma
ya lüzum yoktur. Şeref Beyin takriri tekrar okun
sun. (Tekrar okundu) Kabul edenler lütfen ellerini j 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elkrini kaldır- | 
sm... Kabul edilmiştir. Efendim; nazarı dikkate alınan ! 
takrirlere göre maddeyi tashih etmeli özere Eneüme- j 
ne veriyoruz. Bir takrir daha var, Kırşehir Mebusu 
Ali Rıza Beyin teklifi ki tapu müdürleri de daMJ ol
sun diyor. Bunu da reye koymadan Encümene veri
yoruz. Hepsini birden müzakere etsin. 

. Madde 2. — İdarei Umumiye! Viiftyat Kanunu
nun (64) ncü maddesi berveehiâti tadil edilmiştir : 

Her kazada kaymakamm riyaseti alfanda asası 
malmüdürü, tahrirat' kâtibi, hükümet tabibi ve zira
at memurundan mürekkep olmak üzere bir idare he
yeti bulunur. j 
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AI£MET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu madde
n i diğer madde ile alâkası vardır. Onun için Encü
mene gideşı madde Encümenden gelsin. Ondan son
ra bu madde reye konsun. 

REİS — Encümen bu maddeyi evvelki madde ile 
alâkadar buluyor mu? 

ENCÜMEN . NAMINA TAHSİN BEY (Arda
han) — Hayır efendim. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mi? (Yok sesleri) Efendim maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
ba! etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

M'.Uid" X — İdare heyetinin müntehap azasına 
movdiî vazaii" Belediye heyetlerinin kendi azaları me-
y;.ın;adan intihap edecekleri zevat tarafından ifa olu
na:'. İkşlikiîbı Mebasau Kanunu mucibince İdare he
yetimi* müs-tekap azas^m ait- vazaif Meclisi belediye
ce ÎA& edük. 

VEHBİ BEY (Kafesi) — Efendim; şurada bfr zü-
b«l var. Nazarı dikkatinize arz etmek istiyorum. En-
«.iteüiesî; idare beycilerinin müntehap azasına mevdu 
vi^?u!ri Belediye heyetlerinin kendi azası meyanından 
intihap edecekleri zevat tarafından ifa olunur demrş-
£•";• ve ck^er tarafında da maddenin nihayetinde (Me-
&:&Â bekı^yece) demişler. Bir maddenin içinde bir 
iarafntîda (Belediye heyeti) d?ğer tarafında da (Beledi
ye raerî'si) denîlmiş, Halbuki kanunen bizim tabiri-
m".y, (Belediye meclîsi) dir„ Hepsine Belediye meclis
leri demek lâzımdır. Bu ifadem şekle aittir, Madde-
r;':;ü mü ?:uhıma ait bir meseleyi de mevzubahis etmek 
:f : EH gelir. Arkadaşlardan bazılarının, kanunun he-
yo.'3 ?ıraiîiiraiyeK.nîle serdetmek istedikleri itirazları 
şiarll eoKleinîekn lâ^ündur. Meclisi idarelerde vaktiy
le Kiü/:£ehap aza bulunduğu için, 1293 senesinde ya-
nl broıdan 48 - 530 üene evvel birinci Mecliste yapılan 
Beîed'ıye K r o m l a Belediye meclislerini, yeni teşek-
kirü'ori d^'^yrs'yle zaten idarei umumiyeye iştirak et-
''••.v.̂ mjr,; olara halk taraf andan kontrol edilsin diye İda
re fiıedisbrin'u vesayeti altuıa vermişler. Şimdiye ka
dar îr,n5!tazam elimizde Belediye Kanunu olmadığı 
için Belediye meclisleri, belediye idareleri ve beledi
ye bütçesi doğrudan doğruya kısmen idarei umumi-
ycle:'la lamnen nakıs bir surette intihap edilmekte 
o b a halk Enümerreilkrinin kontrolü altında bulunu-
y<:::ûu, Simdi memleketin şekil ve idaresini tasfiyeye 
b:>şka;:Isk. Doğrudan doğruya mesul ellere verilmek 
CUÎSS kabul edilip t e şu kanun kabul edilirse oradaki 
haük Eriüme;,«ii!ei'iui ayuınış olacağız. • 
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(Şu halde Belediye meclisinin kararlan., muamelâ
tı, bilhassa bütçesi İdare heyetinin nezareti ve vesa
yeti altına girmesi doğru değildir. Bunu» için burada 
ayrıca bir madde daha lâzımdır ki o da (Belediye 
meclisleri bütçesinde müstakildir) demek lâzımdır. 
icap ederse bütçenin Meclisi umunvyeye gitmesi lâ
zımdır. Bir de istinaf edilecek kararların Meclisi 
umumilere gitmesi lâzım gelir. Meclisi umumiler ol
madığı zaman bu iş Vilâyet encümenleri tarafından 
rüyet edilir. Yoksa şimdi teşkil etmek istediğimiz ve 
azası tamamen memurlardan mürekkep olan zevata; 
mahallî idarenin, hususî bir şekil olan bir kasaba ve 
bir belediye idaresini onların kontrolü allına bırak
mak hiç de doğru bir şey değildir. Çünkü bütçe üze
rinde ekseriyet temin ederek tasarrufları altına hima
ye ve vesayetleri altına vermek demektir. Bu da keza 
doğru değildir ve çok mahzurlu bir iştir. (Doğru ses
leri). 

Kezalik istinaf meselesinde de aynı vaziyet ve ay
nı mahzur mevcuttur. Bunun için bendeniz dördün
cü ve beşinci madde olmak üzere iki madde teklif 
ederim : 

Bundan maada üçüncü maddede diğer bir mah
zur daha var. İdare meclislerinin müntehap azaları 
tarafından evvelce görülmekte olan vazaif bu defa 
Belediye meclislerinin kendi aralarından intihap ede
cekleri zevata terk edilir. Bu işlerin ne olduğunu ben
deniz iddia edersem - ki vaktiyle idare memuru oî-
maklığım münasebetiyle - çok karışıktır. Çünkü mü
teferrik kanunlarla, talimatlarla, emirlerle, İdare 
meclislerine o kadar fuzulî vazifeler tahmil edilmiş 
ki altından kalkmanın imkânı yoktur. Ki bu tahmil 
müntehap azaların şöylece bulunuvermesi dolayısiy-
ledir. Bunları hatırlamak her yiğitin kân değildir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Gayet sadedir. Üç 
vazifeleri vardır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Buradan söylersiniz. 
Ne 3, ne de 13 vazifedir. Binaenaleyh burada onlar 
tadat edilmiyor. Belediyeye verdiğimiz işlerin tespiti 
lâzım gelîyor. Bunları bilmediğimiz için haklarında 
mütalâa dermeyan etmek de doğru olamıyor. Meselâ 

şühuru selâse cetvelleri, yok bilmem neler ki bunla
ra: bir kısmam büsbütün kaldırılması lâzımdır. Son
ra Ahzı asker meclislerinde yapılacak muameleler 
var. Belediye sarf mahallinin idaresi için teşekkül et
miş bir heyettir. Yani kasabanın mümessillerinden 
ibarettir. Ahzı asker mümessilleri, heyetleri ise bütün 
kazaya şâmil bir heyettir. Belediyeye ben aza intihap 
ederken ahzı asker muamelâtında rüsuh ve mümare-
sesi olup olmadığını düşünmem. Fakat İdare meclisi
ne aza intihap ederken bu adam ileri de Ahzı asker 
komisyonunda da aza olacaktır diye düşünürdüm. 
Onun için bu noktaların maddede tamamen halkdil-
miş olduğunu görmüyorum. Binaenaleyh bu üçüncü 
maddeyi dördüncü beşinci madde olmak üzere teklif 
ettiğim maddelerle beraber encümene havale buyu
rursanız encümen etraflıca tetkik eder ve bir şekli 
nıuniazama koyarak buraya getirir. (Teklif ettiğiniz 
maddeleri okuyunuz sesleri). 

Okuyayım efendim. Madde 4. — Belediye mec
lislerinin istinaf mercii vilâyet merkezidir. Temyiz ve 
nihaî mercii Şûrayıdevlettir. Şimdi teklif ettiğim be
şinci maddeyi okuyorum. 

Madde 5. — Cemiyeti umumiycı belediyeler mül
gadır. 

İşte efendiler bendeniz bunu şöylece traş etmeksi
zin bir esas olmak üzere teklif ettim. Onun için en
cümene veririz : Orası traş eder. Ve bir şekli mıınta-
zamda getirir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aman traşı encümen yapsın. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Retuş deseydim ses 
çıkarmazdın ya. 

TAHSİN BEY (Ardan) — Yeni teklif edilen mad
deleri encümene istiyoruz efendim. 

REİS — Üçüncü maddeyi mi? (Hepsini sesleri). 
Efendim; verilen takrirle beraber üçüncü mad

deyi encümen istiyor. Encümene veriyoruz. 
On dakika teneffüs etmek için celseyi tatil ediyo

rum. 
Hitamı Celse; Saat : 1540 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 16,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisarı), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Piyango hak
kındaki kanuna henüz rey vermiyen varsa lütfen rey

lerini versinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur efen
dim, 

5. — BEYANAT 

1. — Musul meselesi hakkında Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Beyin beyanatı. 

REİS — Musul meselesi hakkında Hariciye Ve
kil Bey beyanatta bulunacaklardır. 

HARİCİYE .VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar! 

Türkiye'nin bir taraftan hukuku hükümranisi ve 
emniyeti ve diğer tarafından Büyük Britanya devleti 
ile münasebatı atîyesi itibariyle hayati ehemmiyeti 
olan Musul ihtilâfının son safhaları hakkında malu
mat arz etmek istiyorum. 

Bu çok mühim meselemizin halli hususunun Lo
zan Muahedenamesi üçüncü maddesiyle Lozan Mua
hedesinden sonraya kalmış olduğu ve şayet muayyen 
bir müddet zarfında Büyük Britanya Hükümeti ile 
aramızda doğrudan doğruya bu bapta itilâf oluna-
madığı halde ihtilâfın Milletler Cemiyeti Meclisine 
arz edileceği malumunuz idi. İşte bu ahdî karar ica
bından olarak akdedilmiş olan Haliç Konferansının 
şekli cereyanı ve İngiltere tarafından ne muahedenin, 
ne de Türkiye'nin asla derpiş edemiyeceği müfrit me-
talBp serdi suretiyle ibraz olunan itilâfgirizliği ile na
sıl ve ne için ademi muvaffakiyetle neticelendiğini de 
biliyorsunuz. Haliç Konferansına bu suretle ihzar 
edilmiş olan akibet üzerine Musul müzakeresinin Mil
letler Cemiyeti Meclisine intikal etmesi muntazar ve 
ahkâmı ahdiye zaruriyatındandı. Filhakika bu büyük 
meselemiz son iki sene zarfında Milletler Cemiyeti 
Meclisince dört defa müzakereye kondu. 

Birinci ve ikinci defasında münazâunfih araziye 
bir heyet izamı ve statükonun tayinindeki müşkülâtı 
mefruze ileri sürülerek Brüksel hattı itibarisi karar
laştırıldı. Bu, her iki karara dahi Hükümeti Cumhu-
riyenin mümessili sırf halli ihtilâfı teshil etmek niyeti 
halisanesi ile ittihaz olunan kararlara iştirak etti. 

Yoksa Lozan Muahedesinin üçüncü maddesinin 
istihdaf ettiği statükonun tetkik ve tayini o kadar 

müşkül olmasa gerekti. Ve Hükümeti Cumhuriye 
Haliç Konferansının mevzuuna temas etmeksizin da
ğıldığını ve Büyük Britanya Hükümetinin her ne su
retle olursa olsun bu ihtilâfı mutlaka ve bir an evvel 
Milletler Cemiyeti Meclisine götürmek istediğini de 
görmüyor değildi. Ancak Büyük Britanya Hükümeti 
ile aramızda mevcut kalan bu yegâne ihtilâfın terci-
han iki hükümet arasında veya Milletler Cemiyeti 
Meclisinin tavassutuyle hüsnü suretle hallini istediği
miz cihetledir ki mutadımız veçhile azamî hüsnü ni
yet ibrazında devam edildi. Uysallık gösterildi. Mil
letler Cemiyeti Meclisince bir İsveç sefirinin riyase
ti altında teşkil edilen Üçler Heyeti münazâunfih ara
zide memur olduğu tahkikatı yaptırıp kocaman bir 
rapor yazdı. Bu rapor coğrafya ve tarih noktai naza
rından kıymetsiz addolunmazsa da tavsiye ettiği ne-
tayici siyasiye ve bilhassa o netayici siyasiyenin şek
li istintacı ve tertibi itibariyle çok münakaşa götürür. 
Hele münazâunfih araziyi Türkiye'den ayırmak için 
Irak halkının daha yirmi beş sene mandaya mahkû
miyeti tertibi gayrı varit ve gayrı hukukî olduğu ka
dar beşeriyeti müdrikenin bugünkü düşünüşü ve mef-
humatı noktai nazarından kâşifleri için medarı ifti
har olamaz sanırım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Esasça Musul meselesinin müzakeresinde manda 
mefhumunun asla varit olamıyacağım heyeti murah
hasa Milletler Cemiyeti Meclisinde müdellelen serdü 
beyan etti. Zati mesele Musul Vilâyetinin hukuku hü-
kümranisinin yekdiğerine temas etmeğe başladığı nok
tada muvafık bir hudut bulmaktan ibaretti. Yahut 
Musul Vilâyeti halkının reylerine müracaat ederek 
ekseriyeti ârâsı ile izhar edecekleri arzuya göre mü
nazâunfih arazinin ciheti aidiyeti dahi müzakereye 
vazedilerek iki tarafın yekdiğerine emniyeti mucip 
olabilecek şekil ve şerait altında bir hudut bulmaya 
çalışmaktı. Çünkü Türkiye Devleti hukuku hüküm-
ranisinden ancak ve ancak alâkadar halkın reylerine 
tevdi suretiyle feragat edebileceğini beyan etmişti. 

— 90 — 
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Rapor hakkında şurasını da derhal itirafa mecburum 
ki çok kıymetli müşahedeleri muhtevidir. O haldeki 
müelliflerinin varmak istedikleri netayici siyasiye ile 
o muşahedat tezadı kâmil halinde ve telifi hususunda 
masruf cümle ve mantık gayretlerine rağmen okuyan
ların nazarlarına çarpmaktadır. Bir kaç ay da bu 
meşhur raporun tertip ve tabı vesilesiyle güzeran ol
du. Bu arada Hükümeti Cumhuriyece İngiltere Hükü
meti ile bu meselenin resmî alâkadarları arasında hal 
için fırsat aramaktan ve bu gayretin daima ret gör
düğünden bahsetmeye mecburum. 

Geçen sene eylülünün iptidasında Millet Cemiyeti 
Meclisine Musul ihtilâfında sadedin müzakeresi için 
davet edildik ve Hükümetiniz refakatimde çok kıy
metli üç zattan müteşekkil bir heyeti memur etti. Git
tim gördüm ve anladım ki İngiltere Hükümetince bu 
meselede takip edilen hattı hareket Türkiye Hükü
metinin Lozan'da kabul edemediği neticeyi başka nam 
ve şekiller altında emrivaki yapmağa hasrı gayret
tir. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Olamaz 
olamaz. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (Devamla) — Yani Türkiye'nin böğrüne is
tikbaline tevcih edilen hatvei taarruzu muhafazada 
ısrar ediliyordu. Milletimizin huzurunda, cihan efkâ
rı umumiyesi: huzurunda, ve huzurunuzda sulh için 
dostane münasebatı teyit edebilecek bir şekli halle 
varmak için Cumhuriyetin gaye edindiği beynelmilel 
huzur ve sükûnun bize taalluk eden aksamının istih
sali için velhâsıl memleketimizin kuvvetlerini hudut
larımız dahilinde dahilî inkişafa hasrederek gayrı ka
bili içtinap olan haricî hadiseleri azamî bir hüsnüni
yetle halletmek için elden gelen her gayret diriğ edil
medi. Hüsnü intaç olunması şartiyle münazaunfih 
arazide ihtiyacatı hayatiyemizin ibram etmediği feda
kârlıklar da dahi bulunuldu. 

Bu içtimada Lokarno ist/Jızaratı henüz Harbiye 
nazırları arasında devam ediyordu. 

Ortaya Lâhey beynelmilel adalet mahkemesine 
havale keyfiyeti çıkarıldı. İtirazlarımıza rağmen sırf 
bir muamelei dahiliye olduğu beyanı ile Lâhey mah-
kemei adaletinin istişarî reyine müracaat ettiler. Bi
zim için müzakere içtimai atiye talik edilmiş bulu
nuyordu. Vakıa bir müddet Lahey beynelmilel mah-
kemei adaletinden hükümetimize davet geldi. Bizim 
için Lozan Muahedenamesinin üçüncü maddesinin 
ikinci fıkrasiyle ihtilâfın Milletler Cemiyeti Meclisi
ne arzı taahhüdünün manası meçhul olmadığından 

ve Milletler Cemiyeti Meclisine aİelumum beynelmi
lel ihtilâflar da Milletler Cemiyeti müessis Ve azala
rının bahşettiği hukukun haricinde her milletten faz
la tarafımızdan hiç bir salâhiyet verilmediği hususun
da en küçük bir tereddüde dahi mahal olmadığından 
ve esas itibariyle Lahey'e müracaatı dahi kabul et
memiş bulunduğumuzdan bittabi Lahey'e gitmedik ve 
bu bapta hiç bir suretle bağlanmadık. Nihayet bu ke
re Milletler Cemiyeti Meclisinin kânunuevvel içtîma-
ında devam eden Musul ihtilâfı müzakeresinde hazır 
bulunmakhğımız için Milletler Cemiyeti Kâtibi Umu
miliğinden davetname aldık. Zaten bu daveti kuvvet
le tahmin ettiğimiz cihetle vürudu hayli teahhür eden 
davetnameyi beklemeksizin heyetimiz yola çıkmış bu
lunuyordu. Bu seferik içtimada heyeti murahhasanı-
zın iştirak ettiği ilk ve son celsenin mevzuu, Lahey 
beynelmilel adalet mahkemesinin reyi istişarisiı oldu. 
O celsede dahi hüsnü niyetle hareket olunursa bir 
itilâfa varmak mümkün olduğundan her münakaşa
dan evvel bu meselede hayırhalıane bir tavassutun 
ifası tekrar tekrar efkârı umumiyei cihan huzurunda 
tarak'ınıızdan talep ve rica edildi 

Milletler Cemiyeti Meclisi aynı günde ve bir çay 
fasılasıyle devam eden aynı celsede her türlü huku
kî ve kuvvetli itirazlarımıza rağmen paktın on seki
zinci maddesine tevfikan tarafeynin reyleri dahil edı'J-
miyerek Lahey reyi istişarîsinin kabulüne karar ver
di. 

Müteveffa Lort Gürzon'un Hükümeti namına bu 
ihtilâfın Milletler Cemiyeti Meclisindeki müzakere
sinde Türkiye'nin rızası olmaksızın hiç bir karar it
tihaz edilmiyeceği taahhüdü kendisi ile beraber gu-
nudei haki nisyan olmuş bulunuyordu. (Handeler). 

Bunun üzerine heyeti murahhasamz kendini hâ
kem addeden bir heyetin huzurunda salâhiyetinin hi
tama ermiş olduğunu ve fakat hududu salâhiyeti pakt 
ile muayyen olan Milletler Cemiyeti Meclisi ile de
vamı mesaiye daima müheyya bulunduğunu ifade et
ti. Filhakika devletimizin hukuku hükümranisine ta
allûk eden herhangi bir meselenin hakeme tevdii ve 
hakem huzurunda müdafaasını kabul edcbilmekliği-
miz için Meclisi Âlinizin Hükümete bu bapta salâhi
yet vermiş olması Teşkilâtı Esasiyemizin icabatından-
dır. Mületler Cemiyeti Meclisince paktın onbeşinci 
maddesine tevfikan ittihaz olunduğu makamı riya
setten beyan olunan bu karar, mezkûr! maddenin hü
küm ve şümulüne göre bir tavsiye kararı olduğundan 
işbu karar mucibince ihtilâfın Milletler Cemiyeti Mec
lisinin hakemliğine tevdii için Meclisi Âlinizden icap 
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eden salâhiyeti istemek üzere size müracaat etmeyi 
arzı* etseydik bile buna imkân ve zaman yoktu. Çün
kü Miüetler Cemiyeti, artık Türkiye Heyeti Murah-
hasa^ı mevcut olmaksızın bizim meselemiz hakkında 
içtimalarmda devam etmekte ve bu bapta behemehal 
kararsın ifade etmeyi tacil eylemekte idi.. Gerek eylül 
ve gerek kâmnımevvci içtimalarmda bu meselemiz 
hakkında akdedilen celselerin tafsilâtı, zabıtnameleri
ni ayniyle tab ve neşrettiğimiz'cihetle tamamiyle ma
lumunuzdur. Artık Ira bapla daha fazla izahata ha
cet görmüyorum. 

Ayrıca şu mührim noktayı tasrihe mecburum ki 
anlaşmak için müsbet fedakârlıklarda bulunarak çok 
makul ve itilâfcuyane teklifat yaptığımız halde tavas
sut kelimesinin ilham ettiği en geniş manaya dahil 
olabilecek hiç bir muameleden heyeti rnurahhasanız 
makımattar olmamış ve hiç bir teklif karşısında bu
lunmamıştır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, biz daima uzlaşmak 
istedik. Eîyevm, açsk ve muallak bulunan bu mesele
nin Milletler Cemiyeti Meclisine ait safhasını hulâsa 
edebildim zannediyorum. 

Zati meselenin ehemmiyeti hususunda size beya
natta bulunmaya lüzum görmem. Çünkü onun şümul 
ve kıymetini vaziyetin ehemmiyetini hulâsa; işin her 
cihetini benim kadar bilirsiniz. Ancak Lozan ahitna
mesinin aklinden sonra zuhura gelen hudut hadisatı 
ve vukuat devletin emniyeti hariciye ve dahiliyesi iti
bariyle bu meseleye başkaca bir ehemmiyet daha iza
fe etmiş oîdüğumı söylemekle iktifa ederim. Anka
ra'ya avdetimde Büyük Britanya Hükümeti ile'Lond
ra Büyük Eîçr'rais arasında yine bu mesele etrafında 
müzakere küşadı için vukubulan temasın mevcut taf
silâtına vakıf oldum ve hükümetimizin noîkai naza
rını sarahatle dermeyan eyledim. Ba bapta temas de
vam ettiği ve vaziyet henüz tamamiyle tebellür etme
miş bulunduğu cihetle şimdilik daha fazla izahatta 
bulunamayacağım. Yalnız şu kadar soyliyebiliriın ki 
meselenin esasını teşkil eden münazaanfih arazide ta
rafeyn için kabili kabul bir hudııî etrafında itilâfa 
vasıl olmak başlıca emelimizdir. Binaenaleyh arz et
tiğim temas neticesinde bir müzakere açılırsa müza
kerenin neticesini ancak Büyük Britanya Hükümeti
nin hini müzakerede beyan edeceği teklifleriyle ka-
bal edeceği tarzı müzakere tahmine medar olacaktır. 
Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 

EKREM BEY (Rize) — Düşündüklerimi söyle
mek istiyorum : 

Harbi Umumide Musul Vilâyetim gezmiştim. Bu 
havalideki Türkler, o zaman kıyafetleriyle nazarı dik
katimi celp etmişti. Görseniz, onların kıyafetleri, çeh
releri Yeniçeri zamanını derhaiır ettirir. Yüksek vü
cutları, çehreleri eski Türk tipini göstermektedir. Bir 
gün, Musul'un seksen kilometre şarkında, Erbü'de 
Belediye Reisinin evinde yemek yemiştim. Kendimi 
Yeniçeri zamanmdâysm zannettim. Hatta o zaman o 
mıntıkada bulunan Avusturya ve Almanlar eski bir 
Türk Vilâyetini görmek için Musul Vilâyetine gitmek 
lâzım geldiğini bana çok defa söylemiştiler. Şimdi 
görüyoruz ki arkadaşlar, ingiltere Hükümeti öz bir 
Türk vilâyeti olan Musul Vilâyetini zaptetmek isti
yor. İngiliz Hükümetinin bir yeri zaptetmek isteme
si gar*p bir şey değildir. Çünkü o her zaman ve her 
yeri zaptetmek ister. Tarihin gösterdiği vukuata na
zaran o haktan ziyade kuvvet önünde eğilir ve onun
la ekseriya siyasî temaslar, ziyaretler beyhude yor
gunluğu mucip olur. Bu meselede en ziyade garip 
olan şey, Cemiyeti Akvam Meclisinin almış olduğu 
vaziyettir. (Hangi Cemiyeti Akvam sesleri). 

Cemiyeti Akvam Meclisi diye devletlerin azaların
dan mürekkep bir cemiyet teşekkül etmiş, güya bu 
meclis iki devlet arasında bir dava çıkarsa bu davayı 
adilâne halkdecekmiş. 

Efendiler; ahfat bir gün, bugünkü milletlerin, hü
kümetlerin bu kadar safdil olduklarına hayret ede
ceklerdir. Bir hükümet ne kadar insanî teşekkül eder
se etsin evvelâ tabiatiyie kendi milletinin ve vatanı
nın menfaatim düşünecektir. Öyle olunca o devletten 
bir başkasının hakkında verilecek kararın adil olma
sı imkânı var mıdır? Bütün dünyadaki devletlerin 
hepsi ayni kuvvette olsa dahi bu yine mümkün değil
dir. Nerede kaldı ki; bu devletlerin bazısı çok kuvvet
lidir. 

Cemiyeti Akvam Meclisini biliyorsunuz. Bidayet
te galip devletler teşkil etti. O galip devletler ki Ce
miyeti Akvam Meclisini teşkil ederek bu meclisin si
peri altında kendilerince mümkün olan her şeyi ara
larında pay etmek istiyorlardı. Nitekim Suriye'yi 
Fransa'ya) İrak'ı İngiltere'ye verdiler ve daha birçok 
yerleri de bazılarına vermek istiyorlardı. Fakat iste
diklerini yapamadılar. Bu cemiyete girmiş olan kü
çük veya büyük, fakat mağlup devletler, bu galiple
rin himayesine sığınarak ve onların himayesi ile iste
diklerini alacaklarını zannederek onların her arzula
rını tatmine çalışıyorlardı. Şimdi kuvvetli olmak do
lay isiyle bu cemiyeti istediği gibi idare eden İngiltere 
ile bu cemiyete girmiyen bizim aramızda bir dava 
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olunca bizim için adilâne bir karar verilmesinin im
kanı var midir? (Yoktur sesleri). Bunu Cemiyet? Ak
vama sormak isterdim. Kendi içlerinden bîrisinün in
gilizlerle ihtilâfı olursa acaba hangisi bu davasının 
halli için kendi meclislerce müracaata cesaret ede
bilir? Biz bu neticeyi znien bekliyorduk. Fakat bi
zim de İngiltere gibi zamana ihtiyacımız olduğundan 
işi şekli ceryanına bıraktık. Cemiyet?, Akvam Mecli
si nihayet hakikaten mühim ve ciddî bir rol ifa eder 
gibi şu karan verdi: İngiltere lütfen 25 sene Irak'ı 
idn;'-o etmeli; zahmetine katlanırsa hukuken Türklere 
ait olan Musul'un Irak'a yani İngilizlere verilmesi 
muvafdunış. 

Eğer İngiltere bu zahmete katlanmazsa o zaman 
Musul Türklere verilebilirmiş; (Handeler) Bir milleti 
ve cihan efkârı umumiyesini aldatmak için hu kadar 
basit yapılan bir muameleye karşı insan gülmekten 
ve asabileşmekten kendini alamıyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Acı acı 
gülmekten. 

EKREM BEY (Devamla) — Ve nekadar yazık ki 
bugünkü milletler, kurunu ulâda istiklâllerini temin 
için kahramanlıklarını gösteren milletler kadar ola
mıyorlar. Bugün Cemiyeti Akvama, tabiri diğerle ci
hana bakacak olursak, cihan manzarai umumiyesi 
-fikrimi söylüyorum- müstebit bir kralın idaresinde 
bulunan esir bir millet manzarasmı gösteriyor. O 
müstebit kral ki onun etrafında olan memurlar şah
sî menfaatlerini tenini için onun gayrı meşru olan 
arzularını nasıl yapmak isterlerse, Cemiyeti Akvamı 
teşkil eden devletler kendi menfaatlerini onun delale
tiyle temin edeceklerini zannederek İngiltere'nin ar
zularını yapmak için tehalük gösteriyorlar. Fransa 
politikası müstakil imiş. Buna benini inanmaklığım 
müşküldür. Filhakika bir müstakil kralın idaresindeki 
millet efradı kendi evinde ve aile hıısusatında hür
dür. Fakat o krala karşı esirdir. Fransız milleti Fran
sa dahilinde hürdür. Fakat Fransa politikası İngilte-
reye karşı tamamıyle esir bir vaziyettedir. Bu zavallı 
devletler böyle esirane hareket ettikçe İngiliz Hükü
metinin kurduğu ağın içerisine gittikçe düşmektedir
ler. Zavallı Fransa bu ağın içerisinde kıvrananla/in 
birincisidir. İngilizlerin arzusımu yerine getireyim bel
ki kurtulurum dedikçe daha beter o ağın içerisine dü
şüyor, ben taaccüp ediyorum: Bugünkü Fransa acaba 
130 sene evvelki Fransa değil midir? 130 sene evvel 
Fransa meclisinden bir kanun çıkmıştı, o zamanki 
İngiltere aynı bugünkü İngiltere idi. Yani ihtirasına 
hudut olmayan ve milletlerle dama taşı gibi oynayan 
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bir İngiltere idi. (130) Sene evvel Fransız Meclisin
den «İngilizlere karşı kanun» unvanlı bir kanun çık
tı. O zamanki hükümet Fransa Meclisine bu kanunu 
teklif ederken şu suretle hitap ediyordu: «Vaktiyle 
Romalılar Kartacalılara karşı nasıl kin taşıyorlarsa 
bugünün «bir Kartacası olan Londra Hükümetine 
karşı ilelebet kin taşımayı çocuklarınıza öğretiniz.» 

Arkadaşlar; edebiyat yaptığımı zannetmeyiniz. 
Fransızlara kendi tarihlerinin bir sayfasını aynen ha
tırlatmak istiyorum. Fakat ben bugün şunu görmekle 
müsterihim ki dünya artık bu meselede hassasiyet 
gösteriyor. Yalnız şark değil, Avrupa'nın bugün zelil 
ve esir yaşayan milletleri ve hükümetleri de kendine 
gelmiş uyanıyor. 

Sulhu daimiden bahsedebilmek için behemehal İn
giliz ihtirasının İngiliz emperyalizminin nihayet bul
ması lâzun gelir. (Bravo sesleri) ve İngiliz emperya
lizmi böyle devam ederse bir gün gelecek aleyhinde 
bütün cihanın birleştiğini görecektir. Hatta arkadaş
lar; kurunu vustada medenî inkılâba ilk evvel önayak 
olan İngiliz milletinin bir kısmında da ben bu endi
şeyi görüyorum. 

Cemiyeti Akvam Meclisi, Musul hakkında çoktan-
beri intizar ettiğimiz kararı verdi. Her zaman Türk 
Milleti bütün dünyamn nazarı dikkatini celp eden 
bir millet olmuştur. O felâketler içinde ve esir iken 
zaman zaman cesur ve büyük oldu. Bugün hür ve 
müstakil iken korkak ve zayıf olabilir/ mi? 

RASİH BEY (Antalya) — Hiç hatırlarına getir
mesinle!. 

EKREM BEY (Devamla) — Beş senelik yorucu 
bîr harbi müteakip elinden tek silâhına varıncaya 
kadar aldıkları zaman o kendisine karşı birleşmiş 
olan devletlere karşı durmuş ve üzerine saldırdıktan 
en muntazam vesaitle mücehhez bir hasım ordusunu 
ezip imha etmiş ve aleyhinde tanizm edilen muahede
yi yırtınıştır. Şimdi hür ve müstakil olan Türkiye 
Cumhuriyeti bütün teşkilâtıyle, muntazam ordusuyle 
maziye nisbetle manen ve maddeten çok kuvvetlidir. 
Fakat arkadaşlar buna mukabil her zaman olduğu 
gibi bugün de Türk milleti sulh için en ufak bir 
ümit oldukça atiye intizar edecek ve öz bir vilâyeti 
olan Musul meselesini de vakur ve soğuk kanlılıkla 
takip etmek isteyecektir. Bu sebeple Türk milletinin 
tamamiyle itimadına malik ve onun temayülâtına ter
cüman olan hükümetimizin, İngiltere hükümetinin 
girişmek istediği bugünkü müzakereye muvafakat et
mesini muvafakatle karşılayabiliriz. 
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Bu esnada şunu da ilâve edeyim ki; İngiltere Hü
kümeti bizimle müzakereye girişmek istiyor ve bu
nu teklif ediyor. Fakat aynı zamanda Avrupa'da di
ğer devletleri aleyhimize teşvik ediyor. Münasebatın-
da hiç bir zaman samimî olmayan İngiltere hüküme
ti, bu defa dahi kendisinde daima görülen şu haleti 
ruhiyeyi göstermiştir ki: Tecrübe itibariyle şayanı 
istifadedir. Fakat bu fırsatta şu sözü derhatır edece
ğim! «İnkılâp içerisinde bulunan milletlerden yer zapt 
edileceğini zannedenler aldanırlar, bilâkis o, diğer
lerini zapt eder.» Sözü hakikaten çok doğrudur. Hür
riyet bayrağı zafer bayrağıdır. İnkılâp zamanında 
milletler ve o vaziyettedir ki maksadı umumî için 
menafii şahsiyelerini unuturlar. Umumî maksat için 
servetler feda edilir. Fikri harcuyane fedakârlık en 
yüksek hududuna vasıl olur. Binaenaleyh inkılâp içe
risinde bulunan bizim gibi bir mületten yer zapt et
meyi ümit edenler çok aldanırlar. Bundan başka İn
giltere ne yapmak isteyecektir. Dahilî irtica mı? Ge
çen sene yaptığı gibi mi? Çünkü hatırladığıma göre 
meşhur bir Prusya diplomatının (İngilizlerin ecnebi 
devletlerini ihtilâl ile tehdit etmek istemesi uzun sene
lerden beri sanatidir.) Sözünü altmış sene evvel söy
lemesine rağmen bir hakikattir ve geçen sene yaptığı 
gibi dahilî bir irtica çıkarmak için çalışabilir. Fakat 
kendisi de bilir ki geçen sene Kürdistan irtica bir 
sabun köpüğüne benzemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Temiz
lendi. 

EKREM BEY (Devamla) — Netice bütün dev
letlerle iyi geçinmek, sulh münasebatma riayetkar 
bulunmak, fakat aynı şeraiti de onlardan istemek, 
hiç bir tecavüzde bulunmamak, fakat hiç bir teca
vüze de tahammül etmemek, fütuhat kelimelerinden 
tamamıyle sarfınazar etmek, fakat fethetmek isteyene 
galebe etmek, münasebatında samimî olmak aynı dev
letlerden de karşılığını istemek, harekâtında alicenap 
fakat intikamında müthiş, hulâsa hürriyet ve istiklâli
ni kaybetmektense kürrei arz üzerinde nabedit olma
yı tercih etmek, işte zannediyorum ki bugünkü Cum
huriyet idaresini vücude getiren Türk milletinin hattı 
hareketi budur. (Alkışlar.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Reis Be
yefendi; evvelâ Hariciye Encümenini dinlemek iste
riz. Ondan sonra hatipler devam etsin. 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞÜKRÜ 
KAYA BEY (Menteşe) — Muhterem efendiler; En
cümen, Hariciye Vekili Beyefendi ile müteaddit mü
zakerelerde bulundu. Encümen; hükümetinizin, hariç
te tekevvün eden vakayi ve had isa ti ve cereyan mü-
zakeratı memleketin emnü selâmetine, tamamiyeti mül
kiye ve âli menfaatlarıne muvafık bir basiret ve cid
diyetle takip ettiğine kanidir. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Hariciye Vekili Beyden 
bir sual soracağım, müsaade buyurun paşa hazretleri. 

REİS — Müsaade buyurun, Ekrem Beye cevap 
verecekler, ondan sonra sualinizi sorarsınız. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Rize Mebusu muhteremi Ekrem 
Bey sözlerinin iptidasında işaret ettikleri veçhile fikir
lerini dermeyan etmişlerdir. Benim tasrih etmek is
tediğim bir nokta vardır. O da Hükümeti Cumhuriye, 
Milletler Cemiyetine, çok ciddî bir surette mesele
mizin bir hüsnü halle isali ümidiyle gitti ve orada çok 
samimî surette çahştı. Hariciye Encümenine de te
şekkürlerimi arz ederim. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Şimdiye kadar cereyan 
eden safahat ve müzakerat neticesinde bulunduğumuz 
bugünde Türkiye'nin Musul üzerindeki hukuku hii-
kümranisi aynen mahfuz mudur? öğrenmek isterim. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Musul Vilâyeti üzerindeki Türki
ye hukuku hükümranisi hiç bir suretle talil edilme
miştir. O tamamıyle mahfuzdur. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

MÜNİP BEY (Van) — Efendim; hükümeti din
ledik, maceraya vakıf olduk. Hükümet şimdi Meclis
ten bir karar istiyor mu? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar; bu ciheti arz etmek 
istiyordum. Münip Beyin vesile verdiğine teşekkür 
ederim. Bugün Büyük Millet Meclisinin kararı hak
kında bir şey dermeyan etmedik. Yalnız geçen sene 
safahat hakkında arzı malumat ettik ve yeni bir safhai 
müzakeratın temasında bulunulduğunu ilâvei maruzat 
ettim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — O halde 
bizde şimdilik sözlerimizi tehir ediyoruz. 
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Riyaseti Celileye 
Musul meselesinin muallak halini muhafaza ey

lediği ve yeni bir zemini müzakerede bulunulduğu 
anlaşıldığından ruznamei müzakerata geçilmesini tek
lif ederim. 

Giresun Mebusu 
Kâzım 

RElS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; bundan evvel tayini esami ile 
reye koyduğumuz Türkiye dahilinde piyango keşide
sinin münhasıran Tayyare Cemiyetine ait olmasına 
dair kanuna 162 zat iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır. 162 Rey de kabuldür. Binaenaleyh kanun 162 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 14'de içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 17,30 

1 ^ I • 
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Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran Tayyare Cemiyetine ait okluğu hakkmdaki Kanunun 
neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

162 
162 

0 
0 

(Kanun kabul edilmiştir. 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KAR AH İŞAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi 13. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKİRİ 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYAR BEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rifkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B 
Arif B 
Emin B 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B 
Ferit B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞ AN E 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Hafız İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Mün'ir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Flaydar Adil B. 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Fîalit B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Celebi B. 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Şükrü B, 

KONYA* 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabrı B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım B, 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
«Cevdet B. 

Faik Bs 

Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B.-
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 
Yakup Kadri B, 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B. 
FuatB. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal Bj. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Faik B, 
TOKAD 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B.: 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

« • » 
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DİYARBAKIR MEBUSU ZÜLFÜ BEY VE RÜFEKA SININ TÜRKİYE DAHİLİNDE PİYANGO KEŞİDE
SİNİN MÜNHASIRAN TAYYARE CEMİYETİNE AİT OLMASINA DAİR (2/515) NUMARAU TEK

LİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti CeKIeye 
İstikbal harplerinde en mühim amili muvaffaki

yetin Hava Kuvvetleri olacağı mütearife hükmünü al
mıştır. Her milletin bu husustaki hummevî faaliyeti 
son derece calibi dikkat bir vaziyettedir. Bunun için 
bir senelik kısa hayatında çok büyük muvaffakiyetleri 
ihzar eden Tayyare Cemiyetimizin muktatafatını teshil 
ve idat için bir çare daha aramak, bulmak ve hiç bir 
muvaffakiyetle tatmin edilmemiş olmak bir vazifei va
taniye halinde arzı ehemmiyet etmekte olduğundan 
berveçhiati mevadı kanuniyenin lütfen kabulü istirha
mı ile arzını vecaipten telâkki eyledik. 

Diyarbekir 
Zülfü 

Denizli 
Yusuf 

Mardin 
Ali Rıza 

Diyarbekir 
Şeref 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 3 . 12 . 1341 
Adet : 39 Karar 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekasının Tür
kiye dahilinde piyango keşidesini münhasıran Tay
yare Cemiyetine ait olmasına dair teklifi kanunisi En-
cümenimizce tedehnütalâa sayam müzakere görülmüş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Kâtip 
Ali Şevket 

Aza 
Elâzığ 

Hüseyin 

Mazbata Muharriri 
Urfa 

Refet 
Aza 

Antalya 
Rasih 
Aza 

Kângırı 
Yusuf Ziya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 6 . 1 . 1926 

28 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekasının Tür

kiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran Tay
yare Cemiyetine ait olması hakkındaki 5/515 numara
lı teklifi kanunileri Encümenimize havale edilmekle 
tetkik ve tezekkür olundu: 

Memleketin müdafaası emrinde tayyare teşkilâtı
nın ne kadar mühim mevkii bulunduğu müstağnü 
izahtır ve necip milletimizin bu hususta ibraz ettiği 
fedakârlık dahi bunu teyit etmektedir. Bu mak
satla teşekkül eden Tayyare Cemiyetinin meşhut olan 
faaliyetini bazı teşebbüsatla takviye etmek elzemdir. 
Bu cihetten teklifte münderiç esbabı mucibe Encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. Ancak mektepler
de ve hastane gibi bazı müessesatı hayriyede bunların 
menfaatına keşide edilecek eşya piyangolarının bun
dan istisnası nazarı itibare alınmış ve esham ve tah
vilât kuponları da bedeli tediye edilmiş sermayeye 
karşı verilen faiz ve ikramiyeler nevinden olmak hase
biyle bu kanunun dairei şümulünden hariç görülmüş 
olmasına mebni bazı tadilâtla kabul edilmiştir. Bir de 
Tayyare Piyangosunun bilet ve ikramiyelerinin bazı 
vergi ve resimlere tabi obuası müşkülât ve kesri revacı 
mucip görüldüğünden bunlardan istisnasına dair ayrı
ca ikinci bir madde tespit olunmuştur. 

Mevadı mütebakiye aynen kabul olunmakla 
yeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

He-

Dahiliye Encümeni Reisi 

Ebubekir Hazım 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Kâtip 
İzmir 
Kânül 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfekasının tek
lifi. 

Madde 1. — Türkiye dahilinde piyango keşidesi 
münhasıran Tayyare Cemiyetine aittir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye VekiK memurdur. 

Diyarbekir 
Zülfü 

Denizli 
Yusuf 

Mardin 
AK R*za 

Diyarbekir 
Şeref 
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Dâhiliye Ericüırtenlriin tadili 

Madde i. — Türkiye'de mokabili nakit olarak 
iane mahiyetinde piyango keşidesi münhasıran Tay
yare Cemiyetine aittir. 

Madde 2. — Tayyare piyangosu bilet ve ikrami
yelerinde kazanç, belediye vergileri ve damga resmi 
alınmaz. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — işbu kanunun ahkâmım icraya Da
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Ardahan 
Muhsin 

Âza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Kâtip 
İzmir 

Kâmil 
Aza 

Rize 
Esat 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 



tDAREl UMUMİYE VİLÂYAT KANUNU MUVAKKATİNİN ÜÇÜNCÜ FASLININ MECLİSİ İDARE 
TEŞKİLÂTINA AlT 62 NCİ VE 64 NCÜ MADDELERİNİN TADlLl HAKKINDA (1/715) NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI (1) 

Türkiye Büyük MİIÎct Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
5 . 1 . 1926 

37 

DahiMye Encümeni mazbatan 
Vilâyat Meclisi İdarelerindeki müntehap azanın 

ilgasına dair teklif olunan mevadı kanuniyenin es
babı mucibesi evvelki mazbatada münderiç idi. Mez
kûr müntehap azaların ilgasından sonra vazifele
rinin kimlere tevdi ediîmesi lâzım geleceğine dan- He
yeti Umumiyede cereyan eden müzakerat Encüme-
nimizce nazarı itibara alınarak şimdiye kadar vi
lâyat meclisi idarelerinin müntehap azası tarafından 
ifa edilmekte olan vazaifin her mahalde belediye 
meclislerinden ayrılacak azaya teffizi tensip edil
mekle o suretle tadil ve tespit olunan mevadı kanu
niye Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sun 

İzmir 
Kamu 
Aza 

Rize 
Esat 

(1) Evveliyatı 27 nci İçtima nihayetine merbut
tur. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 
62 ve 64 ncü maddelerinin tadiline ve Meclisi İdare
lerin ilga edilen müntehap azakkiarına ait vazaifin 
sureti icrasına dan* Kanun. 

Madde 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Ka/'imu-
nun 62 nci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir. 

Her vilâyet ferkezinde valinin veya muavininin 
riyaseti altında azası defterdar veya muhasebeci tah
rirat ve umuru hukukiye müdürleri, maarif müdürü, 
nafıa müdürü veya sermühendis ile sıhhiye müdürü, 
ziraat ve ticaret müdürlerinden mürekkep olmak üze
re bir meclisi idare bulunur. 

Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
64 ncü maddesi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Her kazada kaymakamın riyaseti altında azası 
mal müdürü, tahrirat kâtibi, hükümet tabibi ve ziraat 
memurundan mürekkep olmak üzere bir meclisi idare 
bulunur. 

Madde 3. — Meclisi İdarenin müntehap azasına 
mevdu vazaif belediye heyetlerinin kendi azaları me-
yamndan intihap edecekleri zevat tarafından ifa olu
nur. İntihabı Mebusan Kanunu mucibince Mecfisi 
İdarenin müntehap azasına ait vazaif Meclisi Beledi» 
yece ifa edilir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 5. — İşbu kanunun İcrasına Dahiliye Ve* 
kili memurdur. 
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