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Y İ R M İ İKİNCİ İ N İ K A T 

18 Nisan 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

K Â T İ P : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim celseyi küşad ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır . 

1 

Ondokuzuncu İn'ikat 

11 Nisan 1337 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerin in'ikat ederek; vilâyatı şarkiye se

yahatinden avdet eden Erzurum Mebusu Mustafa Du-

Z A P T I SADIK HULASASf 

rak Beyin ahvali Şarkiye hakkında verdiği izahat din
lendikten sonra celseye h i tam verildi. 

Reis Kât ip 
Hasan Fehmi Lâzistan 

Ziya Hürşi t 
REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var 

mı?.. Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

- M Ü Z A K E R E E D İ L E N M E V A D 

/. — Erzurum'da çıkan Albay rak Gazetesindeki 
neşriyat. 

REİS — Albayrak Gazetesi makalesinin okunma
sını tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di. 

(Albayrak Gazetesinde intişar eden makale okun
du.) 

H Ü S E Y İ N A V N İ BEY (Erzurum) - Makale hak
kındaki kanaati heyeti celilenin irfanına terk eylerim. 
Tabiîdir ki matbaacılığın, muharrirl iğin vazifesi bu
dur. Şayet bunda kanuna mugayir sözler varsa, bu, 
Büyük Millet Meclisinin teşkil ettiği Hükümet in ad
liyesine aittir. Matbua t Kanunu vardır. Mahkemeye 
sevkederler. Siyasî cürüm müdür , başka bir şey mi
dir, bunu tahkik ederler ve kararını alırlar. Ben ken
di kanaat ıma göre bütün matbuat ın serbest ve aza
de olarak yazmalarını kabul ederim. Bence azade ya
zılan yazılardan kıymetli yazı yoktur. Fazla söylemiyo
rum, irfanınıza tevdi ediyorum. 

Efendim, sizi Şark cephesi ahalisi namına temin 
ederim ki, oranın halkı ufak bir ha ta gördükleri za
man, vazifelerine koşarlar. Erzurumlular her zaman 
vazifesini yaptı ve yapıyor. Şayet makalenin hatası 
varsa adliyeye veriniz, mahkemeye veriniz. Müsaade 

buyurunuz; Mithat mesleki, meşrebi ile maruf bir 
adamdır . 

Bu zat bu makaleyi neşrettiği zaman mevki ku
mandanı mumaileyhi makamına davet eder, mevkuf
sunuz der. Neden diye sual eder. Bu yazdığınız ma
kaleden dolayı diye cevap verirler. Bize haber ver
diler, hükümete müracaa t ettik. Âlicenap, insaflı Pa
şa Hazretleri dediler ki; bu bir kerre muall imdir , as
kerlikle alâkası yoktur. K u m a n d a n tevkif edemez, 
bunda yanlışlık var. Muhabere edildi, tahliyesine emir 
verildi. Cephe diyor ki, bir hafta yatsın, sonra çıksın. 
Çıktığı zaman Adliye Vekili Beyin buyurduklar ı gibi 
Emin Beyin şu hareketinden dolayı münfail olur. 
Tahkikat yapar. Nasıl olur da bir kumandan bir başı 
bozuğun tahkikatını yapar? Askerlikte kolaydır bir 
adamı tutarlar atarlar. Hangi kanunla muhalefet 
ediliyor? Kanuna tecavüz milletin ruhuna tecavüz
dür. K u m a n d a n bunu takdir etmez, etmemiştir. Yat
tı, çıktı. Bu defa takibat yapılmasından infial eder. 
İhtifal esnasında takibata koyulur. Koşa koşa dai
resine süngülüler gider. Bizzat karakola götürürler , 
hapsederler. Vali Dahil iyeye yazıyor diyor ki; biz 
hükümetiz , kanunu tatbik edeceğiz. Mithat Bey mü
nevver bir adamdır ; münevver olmak itibariyle Şark 
cephesine giden gelen Mithat Beyle temas ederler. 
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Kâzım Paşa onu takdim eder. Efendim arzedeyim bol-
şevikler geldikleri z aman ahaliyi topluyor. Yarın bol-
şevikler gelecek diyor. Kâzım Paşa, biz bilmeyiz Mit
hat Beye gidiniz, diyor. Bu memlekette yetişmiş bur
juvazi sınıfına mensup bir adamla temas etmeyiz, 
diyor. Köylüler diyorki bizim ona itimadımız vardır. 
Cebine de bir mühür koyuyor. Biz Celâlettin Arif 
Bey ile birlikte gittik. Şahsı itibariyle Kâzım Paşa Haz
retlerini ne kadar mutemedidi r ki her işi ona yaptı
rır, t rfanen yüksek, seciyeten yüksek. Yalnız asab{, 
kör kadı diyen bir adam. Ha t a gördüğü zaman ağlı
yor, bağırıyor, şikâyet ediyor. Efendiler geçenlerde 
bütçe münasebetiyle Meclisi Âli bunu dinlediği za
man derin düşünceye daldı. Paşa Hazretleri bilâha
re temin buyurmuşlardı . Biz gittik efendiler Ilıca'ya 
gittiğimiz zaman bizi istikbal ettiler; dediler ki, siz 
seferberlik yapmışsınız, buradan tekâlüfü harbiye top
lanıyor. Otuz bin lira istiyorlar. Halbuki bilmiyor 
musunuz ki on paramız yok; aç, susuzsunuz. Dedim 
size kim seferberlik yaptı? Nasıl olur da tekâlüf is
tenir. Dedi ki Büyük Millet Meclisi âzası mısın ... 
bana şeytan gibi görünüyorsun. Hiç bir haberin yok. 
Bu sözler üzerine sendeledim. Yerlere girdim ağla
dım. Efendiler bizden tekâlüfü harbiye alındı. Bir bu
çuk milyon lira verdik. Biz bilmiyorduk. İşte bu. Da
va buradan kopuyor . Telgrafla Fevzi Paşa emir ver
di, dedi ki; kimin elinden alındı ise derhal parası ve
rilsin. Büyük Millet Meclisi Hükümet tesis etmiş
tir. Paşalara, beylere kuvveti, Büyük Millet Meclisi 
vermiştir. Paşalara da, memur la ra da, kumandanla ra 
da salâhiyeti Büyük Millet Meclisi vermiştir. Onun 
emrine itaat edenler onun emrinden çıkamaz. Ahali
ye ilân ettiler. Fevzi Paşa emir verdi verilsin diye. 
Yine Vali yazıyor ki burada üçbuçuk insan kalmış
tır. Bunları sıka sıka ne alıyorsunuz, isyana mı teşvik 
etmek istiyorsunuz? 

Sonra efendim bir adamın evlâdı askere gitmez
se babaları sürükleniyor. Bunlar bu haksızlıklara ta
hammül demiyor, artık yetişir diyorlar. Vali tefsiren 
Hükümete bildiriyor. Hükümet buna muttali oluyor. 
Tabiî hiç cevap yok. Sonra Fevzi Paşa Hazretleri 
emir verdi. Efendim dedi. Askerî Ceza Kanunnamesi 
nin dördüncü maddesi delaletiyle bunu yapıyoruz. 
Her kim ki kırk beş yaşından aşağı olursa ... gözü 
ile, ağziyle bir telmih ederse o adam divanı harbe 
sevk o lunurmuş . Müsaade buyurursanız bu maddeyi 
sizin kudreti kanuniyenize arzedip güldüreceğim. Mad
deleri emrederseniz şimdi okuyacağım. Bakınız efen
diler ne güzel kanun , ne güzel m a h k e m e tasdik et
miştir. Bu adamın kendi aleyhinde yazdıklarını tas-

dik etmişlerdir. Kendisinin şikâyetlerini tasdik etmiş
lerdir. Şimdi efendim bu maddelerden dolayı Mü
dafaa! Milliye, Hukuk Müşavirliğine emrolundu. Mü-
dafaai Milliye Vekili emir verdi. Gelen cevaptaki en 
son tedbir ve en son emirdir. Benim Erzurum' la olan 
muhaberemle edindiğim malûmat . Sonra şu makale ve 
takibatı kanuniye yapılması daha ziyade asabileştiri-
yor. Müdafaa i Milliye Vekiline gelen şu son cevapta 
salâhiyetime binaen emir verdim, tevkif ett im diyor. 
Vekil Beyin söylediği salâhiyet meselesi bundan iba
rettir. İşte dördüncü madde şudur. (Okudu) D a h a 
doğrusu bu, Büyük Millet Meclisine aiddir. Hüküme
ti icraiye Büyük Millet Meclisidir. Onun encümeni
dir. Asayişten dahî biz mesulüz, o rada asayişsizlik 
olamaz. Vali diyor ki tazyik etmeyiniz, bunda hata 
vardır, hatayı gördük diyor. Büyük Millet Meclisi
nin kudreti dahil ve harice câridir. (Doğru sadaları) 
Sonra efendim muhabere esnasında Adliye Vekili Be
yin istinaf müddeiumumisi kanun hâkimdir diyor. 
Çünkü kanun bunu kabul etmiş. Allah bunu emret
miştir. Erzurum'dan istinaf müddeiumumis i yazıyor 
diyor ki t amamen takibat yapamıyorum tesir altında
yım. Bu, biz, istizah ettikten sonra oluyor. Yani bun
dan dört gün evvel. Mithat ' ın yazdığı makale mahi
yeti siyasiyeyi haizdir. Divanı harple tevhidi mesaî 
ediniz. Yani efendiler kudreti askeriyeyi ver askerle
re, çiğnesin. Bu ademi itimatla beynimiz aranışdaki 
ihtilâf ne ise bildiriniz diyor. Bu adam şu makaleden 
dolayı hapis olmuştur. Hükümet in kudreti kanuni-
yesi orada bir iki adamın elinde bazihe olmuştur. 
Size açık söylüyorum biz, Büyük Millet Meclisi her 
şeye hâkimiz. Efendiler Heyeti muhte reme kanını ver
di, buraya geldi. N e için?.. K a n u n u hâkim kılmak 
için. Şahıslar, fertler katiyen hâkim olamaz. Ka
nun hâkimdir. Bunu her vakit için böyle görmek iste
rim. İşte sizin kanunuz, işte sizin Hükümet in iz . 

R A S İ H E F E N D İ (Antalya) — K a n u n hâkim mi
dir? Öyle ise Meclisin verdiği h ü k m ü n beş sene ha-
pise dair verdiği kararı... (Alkışlar) ... Hükümet in 
müsaadesiyle dolaşırsa bundan kim mesul olur?.. 
Hiç... 

H A F I Z M E H M E T BEY (Adliye Vekili) (Trab
zon) — Meclisi Âli okunan makaleyi kemali sükû
netle dinledi. Fakat bu makalenin münderecat ına ve 
bundan maksud olan gayeyi Meclisi Âli t amamen an
lamak için biraz meselenin mukaddemat ından bahset
mek icabeder. Efendiler cümlenizin m a l û m u d u r ki 
bundan altı yedi ay evvel Şark milletleri kongresi ak-
tedildi. Bu kongre aktedilinceye kadar E rzu rum 'da in
tişar etmekte olan bu gazete mil l iyetperverine maka-
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leler yazıyordu. Baku kongresine iştirak etmek üzere 
gelen bu gazetenin başmuharr i r i Cevat, E them Nejat, 
İsmail Hakkı Beyler Baku'ya muvasala t ettikleri ilk 
günler pek milliyetperverane sözler söylüyorlardı , 
müştereken çalışıyorlardı. Ha t t â kongrede Ankara Hü
kümeti namına nutuk söyleyecek olan D o k t o r İbrahim 
Tali Bey de mahall in bendenize havale etmişti. O gün 
saat üçte içtima etmek üzere karar verildi. Saat 
üçte Cevat gelmedi. Dör t t e beşte yine gelmedi çiz
dik. Tali Beyle bütün rüfeka altıda geldiler. O sıra
da haber aldık ki Cevat, E them Nejat ve İsmail 
Hakkı Beyler Mustafa Suphi'nin tahtı riyasetinde bu
lunan Türkiye İştirakiyon Cemiyetinde imişler. Saat 
altı buçukta bunlar gelince dedik : Nerede kaldınız, 
niçin teehhür ettiniz? Dediler ki, efendiler biz sizin
le tevhidi mesaî edemeyiz. Çünkü biz kadimen bol-
şevikiz. Siz yanlış yola gidiyorsunuz. Geliniz hep be
raber tevhidi mesaî edelim. Biz tabiî buna karşı di
yorduk ki; biz milletimiz namına, müslümanl ık na
mına bununla bir iyilik temin edebilir miyiz? Mühim , 
ihtilâlatın şahidi olacaksınız. Eğer bu gaye fevt olur
sa ben bolşeviklik, komünistl ik an lamam. Baku'da 
konferans devam ettiği müddetçe bunlar ın E rzu rum ' 
dan aldıkları mektupları Mustafa Suphi 'ye veriyorlar
dı. Mustafa Suphi Bey her akşam geliyordu. Bolşe
vik rüesası da oraya geliyordu. Onlara, teşkilâtımız 
budur , bakınız, emin olunuz diyorlar ve onlardan o 
sırada dör tyüz bin alt;n istediler. Ankara , Erzurum, 
Eskişehir 'deki teşkilâtı tevsi etmek ve Anado luya gön
dermiş oldukları propagandacı lara para göndermek 
için. Kongredeki bu mektuplardan birini Mustafa 
Suphi Bey bendenize göstermiş idi. İmzalardan emin 
idim ki menafii âliyei memleket noktasından düşünü
yorlardı. Faka t Rusya ahvali siyasiyesini yazı ile ya
zıyorlardı. Bazılarının yazdıkları gibi para istemek zil
letini kabul etmeleri t amamen, besbelli idi ki bunlar 
t amamen bolşevik idi, yahut ahlâksız adamlardı . Şark 
milletleri kongresinin içtimaından sonra Türk iye İşti
rakiyon Kongresi Mustafa Suphi 'nin riyaseti altın
da Rusya bolşevikleri namına idarei kelâm eden efen
diler Rusya ihtiyar komünistleridir. Diyor lar ki iste
diğiniz pa ra hazırdır. Anadolu Hükümet in i yıkmadık-
ça buna imkân yoktur. Evvelâ o rduyu ihtilâl ettiri
niz. Biz vaktiyle Moskova 'da , Petersburg 'da Çarın 
tazyiki alt ında bulunmuş idik, böyle yaptık. Siz de 
hemen gidiniz, buna çare bulunuz, diyordu. Bu me
selenin fazla tafsilatiyle sizi izam etmeyeyim. Avdet imi 
müteakip E rzu rum 'da vali ve kumandan la ra varınca
ya kadar intihapla olsun diye kıyamet koptu. Trab
zon 'da bunu işitince ahalinin vali ve kumandana va-
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rıncaya kadar int ihabını- is tedi . Ordunun Ermeniler 
üzerine harekâtı başladığı zaman bolşevikler diyor ki; 
oraya gelen bir alay milliyetperverler müslümancıdır-
lar. Bunlara kanmayınız, aldanmayınız, sizi nafile iğ
fal edecekler, bunlar müslümanlık ve milliyetperverlik 
fikriyle gazete neşrediyorlar. Kâzım Karabekir Paşa 
orduyu bırakarak Erzurum'a gitti. Bu Mitat, ki Al-
bayrak Gazetesinde neşrettiği makalede bolşeviklere 
karşı milliyetperverliği müdafaa ediyor. O makale or
tadadır . O makaleden dolayı Hükümet takibatı ad
liyede bulunuyor. Kendi tahkikatım; bu mesele Ba
ku 'da Mustafa Suphi ve Cevat arasında yapılan an
tant ve itilâf neticesinde gerek Erzurum'daki vekayi 
ve gerek bu makaleler sırf bundan ileri geliyor. İşte 
bu gazete o zamandanber i bu vadide makaleler yazı
yor. Rusya inkılâbından evvel yazılan yazılarda aynı 
mahiyette idi. Son olarak bu makaleyi de tamamiyle 
bolşeviklere doğru adım atmak isteyen ve orduyu yık
mak ve bir inkılâbı içtimainin vücuda gelmesini isti
yordu. Bu makalenin mahiyeti dahî budur. O vakit-
tenberi yazmakta olduğu makaleleri takibederek tevkif 
olunmuştur . 

F E V Z İ P A Ş A (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Avni Bey biraderimizin izah buyurduklar ı veç
hile, Albayrak Gazetesi muharr i r ler inden Mitat Bey 
tevkif olunmuştur . Avni Bey bendenize geldi ve dedi 
ki; bu adam asker olmadığı halde askerliğinden do
layı tevkif edilmiş bu nasıl şeydir? Bu adam as
ker olmadığı halde ne hak ve salâhiyetle tevkif edi
yorsunuz? Biz bunu böyle bir makale yazdığından do
layı çağırdık, söyledik bunda askerler dahil midir? 
Evet dahildir dedi. Bu muahazeyi muciptir , dedim ve 
ceza mahkemelere aittir. Kanunen dördüncü madde 
mucibince ben tevkif ettim. Maamaf ih meseleye Şark 
Cephesi Kumandan ı vaz'ı yed etmiştir, o hallediyor, 
benim yaptığım iş bundan ibarettir, diyor. Oraya sor
dum, oradan aldığım cevapta şöyle yazıyor : Erzu
rum'da Albayrak muharr i r i Mitat Efendi vukubulan 
tebligata rağmen u m u m memur in haklar ında tecavü-
zatı kalemiyede bulunmuş , makalesinde vatanı idrak 
etmeyen m e m u r diye yazmış. Kendisini celbederek 
burada asker dahil midir denmesi üzerine; «evet id
rak edemeyenlerin hepsi dahildir» cevabını vermiş. 
Mevki kumandanı bu gibi makalâ t mesuliyeti mu
ciptir demesine mukabi l , «mahkemeler açıktır» diye 
biedebane cevap vermiştir. Makalede u m u m memu
rin ile kumandanl ığa karşı istihfaf ile töhmet irtikâp 
etmiş o lduğundan, kendisi efradı ihtiyatiyeden olmak
la Mevki Kumandanl ığ ınca Askerî Ceza Kanununun 
dördüncü maddesine tevfikan bir hafta hapis edildi-
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ği anlaşılmıştır. Nasihattan müteessir olmayan Mitat 
Efendinin yazdığı ve son zamanlarda etrafına saldır
dığı Erzurum vilâyetince dahî yazılmıştır. Albayrak 
muharr i r i Mita t Bey Erzurum Mebusu Celâlettin Arif 
Bey ... Ordu ile ahali arasında, ayrıca o rdu arasında 
samimiyeti ihlâl ettiği, dedikodularıyla anlaşılmıştır. 
20 Kânunusani Albayrak Gazetesinde dahî, her ta
şın altında orduya serbâzâne ve biedebâne yaptığı 
propagandalar Mustafa Suphi 'nin vilâyetçe yakala
nan lâyihada anlaşıldığı üzere mumai leyhin memle
kette bolşevizm tesisine zemin ihzarına çalışıldığı an
laşıldı. Bazı kimseleri idlâl etmek üzere tecavüzkâra-
ne bir lisan kullanması bu suretle Şarkta bir hercü-
merç hazır lamak ve bu keşmekeş içerisinde sivrilip 
mevki tu tmak istiyor. Bu adamın efradı ihtiyatiyeden 
olması dolayısiyle tevkifini memleketin selâmeti için 
muvafık buldum. 

Şimdi efendim bunun üzerine bendenizin de yaz
dığım cevap şudur. (Okudu) Kars Divanı Harbine ve 
rilmiştir. Ma lûmu âliniz Hiyanet i Harbiye K a n u n u : 

nun altıncı maddesi aynen böyledir : (Okudu) Ordu 
kumandan ı diyor ki; bu, orduyu fesat ve isyana teş
vik ve mevaddı sabıkada münder iç ahvale içtisar eden 
her kim olursa olsun Divanı Harb i Askeriye verilir ve 
cezası tertip edilir. Bunun için Şark Cephesi Kuman
danlığı bu adam hakkında ordu divanı harpleri var. 
C ü r m ü varsa mahkûm olur diyor. Diğer hususat da 
mademki matbuat cürmiiclür, onun hakkında da tah
kikat yaptırıyoruz. Hüseyin Avni Bey, zannederim 
ki, biraz zühul ediyor. Dördüncü m a d d e diyor; ef
radı mustahfaza, redife kamilen sevk olunuyor, diyor. 
Silâh altına alınmazsa Mülkiye Ceza Kanunnamesiy le 
tecziye olunur. Fakat silâh alt ında olmadıkları halde 
asakiri nizamiye bu kanunun 107 nci maddesi muci
bince ceza görür. (107 nci maddeyi okudu.) 

S A L İ H E F E N D İ (Erzurum) — Efendim sükûnet
le halledilecek olan bu meselede aslı bırakıp arkadaş
lar teferruata girdiler. Hüseyin Avni Bey arkadaşı
mızın vaki olan beyanatı ile ve Hükümet in tavzihatiy-
le anlaşılıyor ki bu bir merci davasıdır. Arada halle
dilecek iş budur. Harbi Umumiden evvel ... şunu söy
lemek mecburiyetindeyim ki ... ismini bilmediğim, 
şahsını tanımadığım Nüzhet Efendi namında bir zat 
Erzurum'un ist irdadından sonra memlekete geliyor. 
Gaze te ç ıkarmakla iştigal ediyor. Memlekete nâfi söz
ler yazıyor. Bu adam ahvalin almış olduğu cereyan 
dolayısiyle bilâhare sakat bir fikir de takip etmiş. 
Bu harekât ı askeriye esnasında bir makale yazmış. Ben 
zannediyorum ki bu, ordunun aleyhinde değildir. Fa

kat ordu kumandanı bundan kuşkulanarak buna vaz'ı 
yed ediyorlar. O esnada Hükümet , adliye de bunu sa
kat görüyor , o da vaz'ı yed ediyor. Her ikisi de ta
kibat cihetine gidiyor. Hüseyin Avni Bey Heyeti Ve-
kileye müracaa t ediyor. Şimdi mesele askeriyeye mi 
aittir, mülkiyeye mi aittir? Muhabere esnasında dü-
şt nmeden, bizimle görüşmeden bir şey yapılmış. Her 
•k' taraf takibat kendi hakkıdır zanniyle yapmış> Bu, 
oir takım usulsüz ve sadra şifa vermeyecek bir ta-
Kım sözlerin söylenmesini intaç etti. 

Kâzım Karabekir Paşa o rduda namuslu bir as
kerdir. Yalnız bir cürüm vardır. Yalnız cü rümde bir 
merci vardır. Buna ciheti askeriye mi, yoksa ciheıi 
mülkiye mi vaz'ı yed edecek? C ü r ü m varsa bu başı 
bozuk, ahadı nâsdan bir adamdır . Ciheti adliyeye 
verilsin, isticvap edilsin. Ona göre tahtı muhakemeye 
alınsın. Mamafih bu mesele için Heyeti Vekileden te
menni ederiz ki bunu istizah ile, bilmem ne ile de-
',.! Heyeti Vekile zaten meselenin esasına vakıf ol-
c'uğu için mercii neresi ise oraya versin, iş bitsin ve 
M ü z a k e r e de kâfidir. 

V E H B İ E F E N D İ (Konya) — Efendim, Mustafa 
Efendi hiddet buyurmayın Orduyu tutan millettir. 
Milleti rahat ettirmeyince ordu meydana gelmez. Ri
ca ederim şurada bir gazete okunuyor . Şu okunan ga
zete ortal ıkta vaki vukuatı ve H ü k ü m e t memurlar ın ı 
tenkit etmiş. Bunda Hükümet in alacağı iki vaziyet 
var. Eğer şu tenkidat doğru ise kendi hatalarını ıslâh 
ederek şu adama teşekküre borçlu olmaktır . Eğer bu 
şey vaki değil de Hükümet hakikaten musip ise şahıs 
olarak bir adama bu kadar kimsenin davaya hakkı 
yoktur. Çünkü makalede şahıs tayini yoktur rica ede
rim. (Gürültüler) 

H Ü S E Y İ N A V N İ BEY (Erzurum) — Yalandır. 
VEHBİ E F E N D İ (Devamla) — Konya isyanını 

çıkaran da hükümett ir . N e demek istiyorsunuz? Za
manı gelince söyleyeceğiz. Doğruyu söyleyelim. (Sağ 
cenahtan doğru doğru sadaları) Beraeti z immet asıl
dır. H ü k ü m mahkemeden verilir, başka hüküm veril
mez. Biz çamur sürmeye alıştık. Şahıs burada mev-
zuubahis değildir. Memleket yanıyor, biz böyle şey
lerle meşgul oluyoruz. Böyle iş olmaz. (Şiddetli gürül
tüler) Bir vakitler bu zavallı millet üzerinde irtica 
kelimesini kullandık. İyi yapana mürteci dedik, kötü 
yapana mürteci dedik. Şimdi de bolşeviklik kelimesi 
hükümfermadır . Evet biz Konya 'dan geldiğimiz za
man arkadaşlarımızın bir kısmı bunu iyi bir şey zan
niyle bize gün doğacak diyorlardı, hemen hemen ya
rısı bolşevikliğe meyyal idi diye bize Amasya Me-
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busu Rıza Efendi söyledi. Faka t bu makale .böyle bir 
maksat la mı yazılmıştır? Makale meydandadır . 

R E F İ K Ş E V K E T BEY (Saruhan) — Ferdiyet ve 
içtimaiyattan ne anladınız? Rica ederim. Aldanıyorsu
nuz... (Gürültüler) 

V E H B İ E F E N D İ (Devamla) — Cevap verece
ğim. Şu adam makalesinde, içtimaiyatın menafii hu
kuku fertlerin menafiine göre değişiyor, diyor. İçtima
iyat millettir. Fertler sensin, benim. İşte budur . (Bra
vo sadaları) 

İSM ET BEY (Çorum) — Efendim, usulü müza
kere hakkında söyleyeceğim. İstizah edilen, hi lafı 
kanun, hi lafı salâhiyet hapis meselesidir. Makalenin 
bir cürmü müeddi olup olmadığının tetkiki meselesi 
mahakimi aidesine aittir. Yalnız hi laf ı salâhiyet ha
pis meselesi istizahın esasını teşkil ediyor. Binaenaleyh 
Adliye Vekâletinin izahatına nazaran makale mahi
yeti cürmiyeyi haiz olmak itibariyle hakkında taki
batı kanuniye yapılmak üzere müddeiumumil iğe tev
di edilmiştir. Ciheti askeriyeden alınan izahata na
zaran Mithat Beyin ciheti askeriyece tevkif edilmesi 
esbabı o rdunun zaptu raptını ihlâl gibi Askerî ( J 
za Kanunu ile memnu olan efale teşebbüs etmesin
den ve diğer cemiyeti hafiyeye müzahir bulunmasın
dan dolayı tevkif ettim diyor. 

Şimdi efendim deniyor ki; mıntakai harp ilân edi
len mahallin askerî kumandanlığı buradaki ordunun, 
inhilâline sebebiyet vereceği, emniyeti ihlâl edeceği 
efale teşebbüs ettiğinden dolayı bunun tahkikatı ip-
tidaiyesine intizar lâzımdır, diyor. (Gürül tüler) Diva
nı Ha rbe tevkif etmeyin diyebilir miyiz? (Deriz ses
leri) Herha lde Divanı H a r p de bir mahkemedir . Ri
ca ederim tetkik edilecek bir mevzudur . Müsaade bu
yurunuz; salâhiyetin tetkiki nasıl olacaktır? 

A B D Ü L K A D İ R K E M A L İ BEY (Kastamonu) — 
Divanı H a r p de bir mahkemedi r diye propaganda ya
pıyorsunuz. Diğer taraftan askerî ceraimden diye tev
kif edildi deniyor. Rica ederim bunlar intaç edilme
lidir. 

H A C I T E V F İ K E F E N D İ (Kângırı) — Efendim, 
itimat ettiğimiz Hükümete karşı Hüseyin Avni Be
yin bir şahsı, velev kanunî, velev gayri kanunî tevkif 
ettiklerinden dolayı o kadar mütehevvirane, mütecel-
lidane hareketi icap eder mi? 

H Ü S E Y İ N A V N İ BEY (Erzurum) — Hayır, ka
nun çiğneniyor. 

H A C I T E V F İ K E F E N D İ (Devamla) — Bendeniz 
zannediyorum ki, bu, mevkufun biraderidir. Konya ' 
da polis müdürü , burada hâlâ neden serbest gezi

yor? Bunu istizah ediyorum. Bunu soracak zannet
tim. (Alkışlar) (Gürül tüler geri alıyor efendim sada
ları) 

HACİ T E V F İ K E F E N D İ (Devamla) — Hepimiz 
bir unsur evladıyız. Bir çok inkılâplar böyle gazeteler
le, umumî sözlerle başlamıştır. Büyük gaileler, haile
ler açılmıştır. Efendim otuz bir m a r t vakasından ev
vel çıkan (Volkanlar), (Serbestiler) bundan daha deh
şetli yazılar yazmadı. Bu Albayrağın her bir kelime
sinin alt ında bir volkan yanıyor. Halkı umumî isya
na teşvik ediyor. Halkın, ki bir kısmı mühimmi as
kerdir. Bir kısmı zailfülkaliptir, işarete bakıyor, Hü
kümeti tenkide bakıyor. Konya 'daki isyanda gazete
lerle, ufak tefek propagandalar la büyük tesir hâsıl 
etmiştir. Bir çok kan dökülmesine sebep olmuştur. Bu 
Albayrak gazetelerinin saçtığı zehirlerden bu maka
le birisidir. Avni Bey biraderimizin söylediği gibi, Er
zurum ahalisi gayet naziktir ve gayet nazik noktala
rı lehde de müdr ik olduğu gibi aleyhte de bir feve
ran husule getirmeyeceği ne ma lûmdur? Ben şu ma
kale okunurken Heyeti Vekileye biraz iğbirar hâsıl 
ettim. Bir çok bâtıllar vardır ki zahiren haktan gö
rünür . Onun bâtıl olduğu zuhur edinceye kadar bir 
çok adamları iğfal eder ve bir çok maslahat lar ı imha 
eder. Evet efendiler; bu Albayrak Gazetesi bizim yur
dumuzda dördüncü gazetedir. Bolşevik gazetesidir. 
Hepimizin de malûmudur . Yalnız şunu rica ederim 
ki bu Albayrak sahibinin biraderinin neden tevkif 
olunmadığını söylesinler... (Ooo sadaları) 

H Ü S E Y İ N AVNİ BEY (Erzurum) — Bütün Mec
lis azalarına derin hürmet im vardır. Zat ı âlilerini de 
çok severim, bilirsiniz. Efendiler bu, vazifeyi suiis
timaldir, ben bunu kabul e tmem. (Geri aldı sadaları) 

REİS — Aldılar efendim. 

H A M D İ N A M I K BEY (İzmit) — Hacı Tevfik 
Efendi ile Rasih Efendi hazretleri fazla söyledi. Yal
nız kalebentlik cezasiyle mahkûm değildir, kürek ce-
zalariyle de mahkûmdur . Kendilerinin delaletiyle bu
rada geziyorlar. 

S A L İ H E F E N D İ (Erzurum) — Reis Bey müza
kerenin kifayetine dair bir takrir im var. 

R A S İ H E F E N D İ (Antalya) — Efendim, Söz 'baş
lamazdan evvel Avni Bey biraderimiz meseleyi tav
zih ve tavsif buyurur iken; bir memleket meselesi şek
linde tasvir buyurdu. Kendilerine bilhassa teşekkür 
ederim. Or tada yazılmış bir makale var. Bu maka
leden dolayı Hükümet in reisi bulunan vali memleketin 
asayişiyle bu makaleyi kabili tevfik görmemiş, Hükü
metin Reisi Paşa Hazretlerinin buyurdukları veçhile, 
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kendilerine ih ta rname verilmiş. Onunla itidale gel
mediğini Hükümet in kendisine karşı yaptığı takibatı 
gördükten sonra bu takibattan dolayı müteessir ol
muşlar; günde yüzlerce, binlerce şahısiar hakkında 
takibat ve tahkikat yapılırken onlara bakmayıp böy
le bir şahıs için Meclisimizi işgal ettiğimize aklım er
miyor. Okunan makale başlangıcında deniyor ki «Bir 
zümreye istinat ile diğerlerine ilânı husumet ... ilah» 
Bu sözü Hükümet i tenkit ederken söylüyor. Hükü
met hangi zümreye istinat ediyor da diğerine husu
met ediyor? Bunu söylemiyor. Bunu niçin izah et
miyor? 

Mucibi takip nokta yoktur deniyor. Meclisi Âli 
Moskova konferansını tensip etmiş ve oraya murah
has göndermiş ve oradan gelen mukarrerat ı tasvip bu
yuruyor, icabında tenkit buyuruyor . Böyle iken halkı 
Meclisi Âlinizin muvafık bulduğu bir husus aley
hine yazılarla harekete getirmeye çalışmasını oradaki 
valimizin, kumandanımızın nazarı itibara almama
sı icabeder mi idi? 

Saniyen orada muall im imiş. Zanneder im ki He
yeti Vekile tarafından bir kararname de tamim edildi 
idi. Memurinin bilhassa siyasiyatla iştigal etmemeleri 
keyfiyeti vardı. Bu nıkat tavazzuh ettikten sonra, bir 
çok arkadaşlarımızın buyurduklar ı gibi, mademki vali 
tarafından kendisine ih tarname verilecek derecede 
memlekette bir vaziyet ihdasına sebep olmuş, bundan 
dolayı da ciheti askeriye Askerî Ceza Kanunun bir 
maddesine istinaden hakkında takibata tevessül et
miş. İsmet Hey biraderimizin burada izah buyurduk
ları gibi, tahkikat ve takibat ikmal ediliyor. Beri ise 
beraet kazanır, değil ise ceza görür. Meclisimizi bir 
Heyeti Vekile meselesi halinde işgal edecek bende
niz bir şekil görmüyorum. 

A B D Ü L K A D İ R K E M A L Î BEY (Kas tamonu) — 
Efendim, mesele arkadaşlar tarafından uzun uzadıya 
izah edildi. Yalnız esas nokta üzerinde hiç yürünme
di. İstizah sahibi, bir askerî kumandanın hilafı usul 
hapsi eşhas c ü r m ü n ü irt ikâp ettiğinden bahsetti . Ad 
liye Vekili başka şekilde görerek tayini merci mese
lesi telâkki etti ve hilafı usul eşhasın hepsi hakkında 
müta lâa yürütülmedi . Arkadaşlar hat ta içinde bulun
duğumuz vaziyet ferdin ve cemiyetin dahilden ve 
hariçten vukubulacak tecavüzata karşı muhafazasını 
temine matuf bir harekettir . Heyeti içtimaiye dahilden 
ve hariçten vukubulacak tecavüzatı def için ordu
lar teşkil eder. Ve o ordulara imkân dahil inde bütçe
nin bir çok cihetlerinden kırparak muktazî parayı ve
rir. Bu lâzımdır ve zaruridir . Ordu teşekkül eder. 

Orduların hududlarda parlattığı süngüler ve attığı mer
miler bir gayeye maksurdur . O gaye de hariçten vu
kubulacak tecavüzata da karşı heyeti içtimaiyeyi mü
dafaadır ve bu noktai nazardandır ki milletler müte
essir olmazlar. Millet Meclisleri de fedakârlığı azamî 
dereceye götürürler. Müdafaai içtimaiye noktai naza
rından vazifelerini hududla rda kemaliyle ifa ederler
se o orduyu teşkil eden neferat heyeti umumiyenin 
kalbini kazanırlar. (Sadede sesleri) Bu, o kadar sadet 
dahilindedir ki eğer ilmî mesaili mevzuubahis etmek 
istemiyorsanız söz söylemeden kürsüden inelim. Bu
nun sadet haricinde olduğunu iddia etmek maalesef 
kavanini tabiîyeye bigâne bulunmaktır . Bundan iyi 
neticeler çıkmaz, fena neticeler çıkar. Müsaade eder
seniz noktai nazarımı izah edeyim. Heyeti içtimaiyenin 
müdafaasına m e m u r oldukça, bu vazifeyi mütemadi
yen ifa ettikçe ve meselâ bizde olduğu gibi, ordu ef
radının ve zabitanının hissetmeyerek kalbimizde bir 
mevkileri olduğunu görürüz. Faka t bu mevki ordu za-
bitan ve efradının yaptığı vazifeden tevellüd eden bir 
hakkın neticesi değildir. Binaenaleyh müdafaai içti
maiye noktai nazarından bir vazife görüyoruz diye
rek hürmet beklemek ve kavanin fevkine çıkmak hak
kımızdır denemez.s.,Dahildeki vazife de, heyeti içtima-
iyeye ait vazife gibi fevkalâde mühimdir . O da cf 
radın hukuku umumiyesini temin etmektir. Hukuku 
umumiye mesailinde doğrudan doğruya müdafaaya 
ve onun ihlâli halinde men ve ihlâlden tevellüd ede
cek zararları izaleye m e m u r olan heyetler vazifesini 
ifada duçarı müşkülât olursa kuvvei icraiye orduya 
emreder ve ordu da dahilde vazifesini ifa eder. Fa
kat ordunun dahilde vazife ifa edebilmesi şartla 
mukayyett ir . Ordunun dahilde hiç bir vazifesi yok
tur. Ancak heyeti icraiyenin mevcut teşkilât itiba
riyle lüzum gördüğü vakit idarei örfiye ilân edilir. 
Kanunu esasî ahkâmınca idarei örfiye ilânının mana
sı yok. Dahildeki vazifesini ifada yanlış yola saparsa 
bundan tevellüd edecek netice gayet basittir. Efradı 
milletten mürekkep olan ordunun hududlardaki sün
güsünü düşmana tevcih eden ve yaralanıp ölenler 
geride bırakacakları yetimleri, servet ve samanı na
zara almayarak en kıymetli hayatını asla mevzuuba
his etmeyerek öien insanların bırakacaklarına karşı 
ordu vazifesini ifa etmemiş olur. Hürriyeti şahsiyeye 
bir zabit tarafından tecavüz edilmiş; bu gayrimeşru-
dur, gayri vâriddir. Simdi bir makale okundu. Eğer 
kaymakam veya Kâzım Karabeki r Paşanın düşündük
leri gibi düşünmek lâzım gelirse yazılan makale ve 
söylenen söz Mitat Bey için mucibi mücazatt ır . İp
t ida şunu arzedeyim ki. kanunu muvakkat şeklinde 
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seferberlik bidayetinde neşredilmiş olan yirmi küsur 
kanun neşredilmiş ve bunlar kanunluktan iskat edil
miştir. Eğer o meyanda ise Hiyaneti Harbiye Kanu
nu da mevkii meriyette değildir. (Değildir sesleri) 
İşte şartını koyuyorum. 

M A Z H A R M Ü F İ T BEY (Hakkâri) — Hiyaaeti 
Harbiye mubah mıdır? 

A B D Ü L K A D İ R K E M A L İ BEY (Devamla) -
Hayır, mubah değildir. 

REİS — Mevzu ve malûm kavait vardır ki on
ların hilâfında idarei kelâm etmek suretiyle çok uzu
yor. Ordu kendi mıntakası dahilinde asayişle de meş
guldür. 

A B D Ü L K A D İ R K E M A L İ BEY (Devamla) 
Yalnız bir şey varsa ismini yeni yeni işittiğim Mitat 
Beyin yazdığı makale ilmî ve içtimaî bir makaledir . 
Heyeti Vekileye hat ır latmak isterim ki Alfiyeri 'nin İs-
t ipdat namında bir eseri vardır. Memleket imizde pek 
çoklarının elinde okunmaktadır . Bu gayet müthiş bir 
eserdir. Milletleri ve erbabı tefekkürü isyana teşvik 
edici ruhlardır. Bunun ve diğer bir eserinin hemen 
toplattırılması lâzım gelir. Ve zannederim ki bundan 
çok yüksek ve çok ehemmiyetli mesaili içtimaiyeyi ve 
bilhassa istiptadı mevzubahis ediyor. Bir insan düşün
mek hakkını haizdir. Düşündüğünü söylemek yazmak 
hakkını haizdir. Muvaffakiyetle neticelenen bütün ih
tilâller böyle yapılmıştır. Düşündüğünü yazmak ya
sak değildir. Bunun aksine vukubulacak hareketler iyi 
netice vermez. Bittabi bu yasak olmak meselesi ka-
vanin ile mukayyett ir . Çünkü insanlar behimi hürri
yet istemez. Bu mesele de doğrudan doğruya takibat 
yapacak m a k a m ne kaymakam Emin Beydir, ne de 
askerî başka bir kumandandır . Ancak müdde iumumi
lik makamıdır . Kavanin de bunu sarahaten göste
rir. Bir memleket te intişar eden gazetelerden bir nüs
hası da ordu kumandanına verilir diye kaydı kanunî 
vardır. Binaenaleyh takip müddeiumumilere aittir. 
Menafii âmmeye muvafık görmedikleri hususatta ta
kibatı kanuniyeye başlarlar ve icra salâhiyetini istimal 
ederler. Tevkifi eşhası cürümü, Adliye Vekilinin bu
yurdukları gibi, tayini merci meselesi değildir. Salâ
hiyeti tecavüzde ısrar manasınadır . Binaenaleyh bu 
meseleyi itimat ve ademi itimat şekline koymak bil
miyorum şu anda ne derecede muvafıktır? Yalnız bu 
meselenin tashihi lâzım idi ve H ü k ü m e t tashihde te-
ahhur etti. Bu gibi hususatın tekerrürü, tevalisi mem
lekette hoşnutsuzluk tevlid eder. Binaenaleyh bu gibi 
ahvale mani olmalıdır. Asker asker olmalı, memleke
tin asayişiyle iştigali kesmelidir. 

ALİ Ş Ü K R Ü BEY (Trabzon) — Efendim bu 
mesele etrafında pek çok sözler söylendi. Zannede
rim ki meselenin her tarafı anlaşılmıştır. Uzun uza-
dıya söz söylemeye hacet yoktur. Bir defa rica ede
rim, Meclis yekvücuttur , herkes içtihadında hürdür . 
Tasavvur edemem ki; burada bulunan azayı k i ramdan 
hiç birisi memleketin menfaati hilâfına hareket etmiş 
olsun. Rica ederim yekdiğerimizden şüphelenmeye
lim. Da ima ufak tefek iğnelerle herkesin hissiyatı 
galeyana getiriliyor. 

Efendiler; şimdi bendenizin anlayabildiğim, söyle
nen sözlerden bir dereceye kadar vakıf olduğum şey, 
her iki tarafın da az çok hakkı vardır. Yani yapılan 
muamele usulsüz yapılmıştır. Bidayette İcra Vekille
ri Reisi Paşa Hazretlerinin çektiği telgrafa itiraz edil
miş bulunuyor. Faka t madem ki vazifesini ifa et
miş, tahkikat icrasını emreylemiştir. Zanneder im ki 
bu Heyeti Vekile meselesi değildir. Çünkü müsaade 
buyurun efendim gerek Adliye Vekâleti, gerek He
yeti Vekile Reisi şurada evrak ve telgraflarla vazife
sini ifa etmiştir ve takibat icra ediyor. Şimdi Mecli
sin dikkat edeceği bir mesele vardır. Hakika ten Hü
seyin Avni Beyin korktuğu veçhile, bu, emir ve ta
hakkümü askeriyle ezilecek mi, ezilmeyecek mi? Bu
nun neticesine intizar edilir ve haksız bir muamele 
yapılacak olursa yeniden istizah yapılır. Çünkü bu He
yeti Vekile meselesi olmaktan çıkmıştır. Heyeti Ve-
kilenin iki uzvu Heyeti Vekile Reisi ve Adliye Ve
kili lâzım gelen makama ta yazmışlardır. Bu itilafı 
merci meselesi" halledilsin. 

Sonra bunun altından diğer mesail de çıkarıldı. 
Bolşeviklik meselesi filan filan... Bu meseleleri kur
calamayalım. Çünkü bu zamanlarda bolşevik olma
yan adam görmüyorum. 

Sonra bu adam hakikaten fena bir adamdır . Onun
la beraber bu meseleler ileride herkesin aklı başına 
geldikçe, sükûneti efkâr buldukça inşallah bolşevik-
likten kurtulur . 

Beyefendiler, Adliye Vekili izahatında bitaraflığı 
ihlâl eylemiştir. Hepiniz gördünüz ki Hükümet i sa
bıka gibi başladı Baku'da şöyle oldu, böyle oldu 
diye söyledi. Bu meselede bitaraf olamaz... (Yanlış 
hesap Bağdat ' tan döner sesleri) Efendiler bu memle
kette Büyük Millet Meclisinin adliyesi var mı, yok 
mu? Varsa kudretini göstersin. Bilâhare tertip olun
muş ikinci telgraf vardır. Efendiler böyle müevvelât 
ile Büyük Millet Meclisinin nüfuzu ve onun kanun
ları Emin Beyin keyfine kurban olamaz. (Gürültüler) 
Rica ederim alsınlar Mitat ' ı adliye mahkemesine ver
sinler. Bu ha tadan ricat edilsin, bir daha böyle hata-
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ya cüret etmesinler. Adliye Vekili Bey de esas dava
ya taallûk etmeyen Cevat Beyden, bolşeviklikten bil
m e m neden bahsetmesin. 

H A F I Z M E H M E T BEY (Adliye Vekili) (Trab
zon) — Ben ondan bahsetmedim. Rica ederim benim 
n a m u s u m d a n herkes emindir . Benim ondan katiyen 
şüphem yok. Benden hiç bahsedemezsiniz. 

ALİ Ş Ü K R Ü B E Y (Devamla) — Baku'ya niçin 
gittin, Meclisin haberi var mıdır? Bu cürüm teşkil 
ediyorsa efendiler o da cürümdür . 

H A S A N BEY — Reis Bey söz sırası bana gel
medi mi? Ben de söz söyleyeceğim. 

H Ü S E Y İ N A V N İ B E Y (Erzurum) — H ü k ü m e t 
Reisi ciheti askeriyenin yaptığını protesto etmişler
dir. Yapan bir adamdır . Heyet i icraiye meselesi ol
muştur . Paşa Hazret lerinin istinat ettikleri ... sırf içti
hadına kalıyor. Eğer onun içtihadı Büyük Millet Mec
lisini tenkit ediyorsa Büyük Millet Meclisinin mah
kemesi vardır efendiler. O bu böyledir diye içtihat 
etmiş. Mahkeme ihkakı hak eder. Biz kanuna karşı 
haksızlığa isyan ediyoruz, bağırıyoruz. Benim bun
dan başka davam varsa bana lanet... 

Sonra burada gezen kardeşinden bahsedildi. Ben 
kefil miyim efendiler? Bunu bana söylemekte ne ma
na var, benim ile alâkası nedir? Ben, mücr im babam 
d a olsa ipini çeker bir adamım. Bendeniz d iyorum ki, 
müzakere kâfidir. K a n u n ne ise ahkâmı icra edilsin. 
Büyük Millet Meclisinden istediğim bundan ibaret
tir. (Gürültüler; devamlı gürültüler) Yalnız Adliye 
Vekili mahall ine emir versin, meseleyi bitirsinler. Biz 
Meclisi Âlinin verdiği veya meriyetini kabul ettiği ka-
vanine karşı şöyle karar verin, böyle yapın diyeme
yiz. Bu salâhiyet bende yoktur . Keza Divanı H a r p de 
bir mahkemedir . Müdafaa i Milliye Reisi dahi buna 
e m i r verir. Mehakimi adliye ile mehakimi askeriye 

arasında zuhur eden ihtilâfın halli encümene aittir. 
Biz dahi bu kanun ahkâmına riayete mecburuz . T â 
ki Meclisi Âli diğer bir kanun daha tanzim eder. Bi
naenaleyh vaziyet budur . Ben zannediyorum ki ne 
Müdafaa i Milliye Reisinin ne de bendenizin emir 
vermeye hakkımız yoktur . 

R E İ S — Efendim Fevzi Paşa i t imat istiyor. (Lâ-
zistan Mebusu Osman Beyin i t imat hakkında takrir i 
reye vazolundu.) 

R E İ S — Osman Beyin takriri ekseriyeti azîme ile 
kabul edildi. Celseyi tatil ediyorum. 

B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

18 Nisan 1337 tarih ve Pazartesi günü için 
Ruznamei Müzakera t 

Bugün müzakere edilecek mevad. 
1. — Heyet i Vekileden istizah 
2. — 1337 bütçesi hakkında müzakera t 
3. — Nafia bütçesi 
4. — Palu kazasının livaya tahviline dair layihai 

kanuniye 
5. — İstiklâl Mahkemeler i âzalarınca verilecek 

izahat 

6. — D u r s u n Beyin sansür hakkındaki takriri 
7. — İzmit Mebusu H a m d i Beyin garnizon teşki

line dair takrir i 
8. — Vazife esnasında hayvanı telef olan zabita-

na tazminat itasına dair lâyihai kanuniye 
9. — Şaki Hal id ' in affı hakkındaki ka ra rname 

10. — Nasabı müzakere hakkındaki teklifi kanuni 
11. — Tebdil - hava alacak zabi tana harc ı rah ita

sına dair layihai kanuniye 
12. — Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Müdafaa i 

Milliye Vekâletinin cevap tezkeresi 
(Üzeri çizilmiş ve uygulanmamış bir gündem.) 
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