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11 Teşrinisani 1926 Perşembe 

MÜNDERECAT 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 36 

2. — SUALLER 36 

1. — Kastamonu Mebusu Halat Beyin, 
uzun zamandır ashabı imtiyaz tarafından iş
letilmekte olan «Küre» bakır madenini sahi
bi imtiyazları ile müddeti alâ'kası ve ne za
mana kadar işletileceği hakkında Ticaret Ve
kâletinden tahrirî suali. 36 

3. — EVRAKI VARİDE 36 
Teklifler 36 

1. — Rize Mebusu Esat Beyin Hopa'da 
Kara Hasan ve Kara Alii oğullarının Hazine
ye teberru ettikleri arsaların kendilerine iade
si hakkında teklifi 'kanunisi. (2/594) 36 

Tezkereler 36 
I- — 15 Teşrinisani 1926 Tarihinde müd

detleri hitam bulacak olan Memurin Muha-
kemat Encümenli Azalarının yerine yeniden 
intihabat icrası hakkında Memurin Muha/ke-
mat Encümeni Riyaseti tezkeresi. (3/781) 36:37 

Sayfa 
2. — 15 Teşrinisani 1926 Tardhind^ müd

detleri hitam bulacak olan Memurin [Muha-
kemat Heyeti Azalarının yerine yenüderı initi-
haıbat icrası halkıkmda Memurin Muha'kemat 
Heyeti Riyaseti tezkeresi. (3/782) 3? 

Mazbatalar 37 
1. — Sinop Valisi Nizamettin Bey hak

kında affı hususî istihsaline dair 3/1.J72 nu
maralı Başvekâlet tezlkeresi ve Adiliyej Encü
meni mazbatası. 37? 

2. — İstiklâl muharebatı malullerine mü
kâfatı nakdiye itasına mütedair ikamın ahkâ
mımdan istifadeleri iktiza eyleyen zabîtan ve 
efrat haikkındaiki onuncu defterin talkdim edil
diğine dair 3/774 numaralı Başvekâleti tezlke
resi ve Muvazenei Maliye Encümeni {mazba
tası. | 31 

3. — tstihlas esnasında Vilâyatı s^ireden 
Trakya'ya gönderilen memurin harcırahı haik-
kında 1/988 numaralı kanun lâyihası ye Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 37 
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Takrirler 
1. — Rize Möbosu Esat Beyin, Borçka 

köprüsü ile Hlopa - Borçka yolunun tesrlü ik
mali hakkında takriri. 

2. — Rize Mebusa Esat Beyin, Rize fi
danlığı için mahallimden tallep olunan tahsi
satın tesrii irsali hakkında takriri. 

3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize Vi
lâyeti dahilinde fırtına, Arhavi ve Sunra 

Sayfa 
38 

38 

38 

BİRİNCİ C 

Bed'i MüzaikeH£:t; 

REİS : Hasası 1 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zo ıgı 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SASI] 

.»>..—»>#-<« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i MüzsjkeH£:f; Saat : 14,10 

REİS : Hasası Hüsnü Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zo ıguîdak), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SA3IK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

8 Teşrinisani 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Hasan Beyin tahtı riyasetlerinde bil'inikat zanlı 
sabık hulâsası 'kıraat ve aynen kabul ve evrakı va-

1. — Uzun zamandır ashabı imtiyaz tarafından 
isletilmekte olan «Küre-» bakır madeninin sahibi im
tiyazları ile müddeti alâkası ve ne zamana kadar iş
letileceği hakkında Kastamonu Mebusu Halit Beyin 

Tdkflîfler 

7. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Kara
basan ve Karaati Oğullarının Hazineye teberru ettik
leri arsaların kendilerine iadesi hakkında teklifi ka
nunîsi. (2/594) 

REÎS — Lâyürıa Enoümenlime havale defliyoruz. 

Sayfa 
dereleri üzerlerindeki cesim köprülerin tami
rine ve inşasına başlatılan sahil yollarının bi
ran evvel ikmaline dair takrirli. 38 

Evrak» Saire 38 
1. — Şark İstiklâl Mahkemesi Müddei

umumisi Ahmet Süreyya Beyin, Meclisi Âli
ce takdirname ile taltifinden dolayı teşekkü
rü muntazammın tdgrafnameJİ. 38 

ride ait oldukları mahallere havale olundu. 
Meclisi Âüice takdirname üe taltif edilmiş olan 

Şark İstiklâl Mahkemesi hey'etinin teşekkürü muta-
zammın. telgrafnamesi okundu ve perşembe günü iç
tima edilmek üzere celse tatili edildi. 

tahriri sual takriri. (Ticaret Vekâletine havale edil
miştir.) 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim. (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kaıbul edilmiştir. 

Te^keneler 
/. — 15 Teşrinisani 1926 Tarihinde müddetleri 

hitam bulacak olan Memurin Muhakemat Encüme
ni Azalarının yerine yeniden intihabat icrası hakkın
da Memurin Muhakemat Encümeni Riyaseti tezke
resi. (3/781) 

2, — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 36 — 
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REİS — Tezkereyi okutuyorum. 
Büyük Millet MeclM Rİyasieti Cellesine 

15 Mayıs 1926 Tarihinde Meclisi Âlice intihap 
olunan Memurlin Muhakemat Encümeni mıülddetıiınıi 
15 Teşrliriilsıani 1926 Tarihimde ikmal edeceği ve bu 
müddetlin hitamına dia çok az bir müddet kalmış ol
duğu cihetle usulen yenli Encümen azalarının inti
habı esbabının isitikmal buyurulması maruzdur efen-
dlim. 

Memurin Muhakemat Encümeni Reisli 
Kütahya 

Mehmet Rıza 

REİS — Efendim, Bunun içlin Şubelerin nam
zet iraesi lazım geliyor. Binaenaleyh Şubelerin 
namzet irae etmesini rica ederiz. 

2. — 15 Teşrinisani 1926 Tarihinde müddetleri 
hitam bulacak olan Memurin Muhakemat Heyeti 
Azalarının yerine yeniden intihabat icrası hakkında 
Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi. 
(3/782) 

REİS — Tezkere okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesline 
15 Mayıs 1926 tarihinde Meclisi Âlice intihap 

olunan Memurin Muhakemat Heyetti müddleıtiinli 
15 Teşrinisani 1926 tarihinde iikmıal edeceği ve bu 
müddetin hitamına da çiok az bir müddet kalmış ol
duğu cihetle usulen yeni heyetin intihabı esbabının 
fetikrnal buyurulm,ası maruzdur. 

Memurin Muhakemat Heyeti Reis Vekili 
Kastamonu Mebusu 

Ali Nazmi 

REİS — Aynı veçhile şubelerin namzet irae et
melerini rica ederiz. 

Mazbatalar 
/. — Sinop Valisi Nizamettin Bey hakkında affı 

hususî istihsaline dair 2/173 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazıbaltiayı okuyoruz. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
10.11.1926 

Memleketin müdafaası uğrunda ika edilmiş olan 
ef'alin cürüm addolunmayacağı hakkındaki kanuna 
tevfikan hakkındaki takibatı Ikanunftyeniin durdurul
ması icalbeden bir şahsı tahliye ettirdiğinden dolayı 
beş lira cezayı nakdî ile üç ay memuriyetten mahru
miyet cezasına mahkûm olan Sinop Valisi Nizameıt-
tin Beyin affı husus/iye mazhariiıyeti esbabınım isıtiik-
maline dair Dahiliye Vekâletinden yazılan ve icra 

Vekilleri Heyetinin 28 Temmuz 1926 tarihli içfima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tensip edilen 
3 Mayıs 1926 tarih ve 319/4893 Numarah tezkerenin 
gönderildiğinden bahisle Vekâlet tezkerejsi ve tefer
ruatı Encümenimize tevdi buyuruknakl^. tetkik ve 
müzakere olundu. 

ı 
Mumaileyh Nizamettin Beyin tahliye ettiği şah

sın mezkûr af kanunundan istifade etmiş ve tabi
yesi lâzım gelmiş olan eşhastan bulunduğu ve fakait 
ciheti adliyenin tavassutu ile tahliye [ ettirilmesi 
icabetlerken bu baptaki kainunda mercii tetkik gayri 
muayyen bulunmasmıa binaen bu usule müracaat 
edilmeyerek kanun ahkâmının tesrii temin ve tatbi
ki giibi bir hüsnüniyete müsteniden tahliiye olundu
ğu, ve binaenaleyh muamelede kast öünmü bulun
madığı anlaşıldığından, mezkûr Başvekâlet tezkeresi 
musip görüldüğü cihetle mumaileyh Nizameitıtlim 
Beyin affı keyfiyetinin Heyetti Umumiyeye arzıma 
karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Namına 

Konya Mebusu 
Refik Beyefendi 

Hini imzada bulunmamıştır 
K â % 

Mazbata Muharriri 
Sinop Mebusu 

Yusuf Kemal 

Yozgat 
Ahmet Haindi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmı 

Aza 
Anıtaljya 

Ahmet iSakî 

Aza 
Denizli 

Nedip Alli 

REİS — Efendim; Adliye Encümeni mazbatası
nı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İstiklâl muharebatı malullerine \ mükâfatı 
nakdiye itasına mütedair kanun ahkâmıridan istifa
deleri iktiza eyleyen zabitan ve efrat hakkındaki 
onuncu defterin takdim edildiğine dair 3/774 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve muvazanCi Maliye 
Encümeni mazbatası. 

RBİS — Ruznıamıeye alıyoruz. 

3. — îstihlas esnasında Vilâyatı sairâden Trak
ya'ya gönderilen memurin harcırahı hakktnda 1/988 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye aluyoruz. 
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TakıMier 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin, Borçka köprüsü 

ile Hopa - Borçka yolunun tesrii ikmali hakkında 
takriri. 

REtS — Başvekâlete harvailje ediyoruz. 
2. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize fidanlığı 

için mahallinden talep olunan tahsisatın tesrii irsali 
hakkında takriri. 

REİS — Başivekâlıete havaille ediyoruz. 
3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize Vilâyeti 

dahilinde Fırtına, Arhavi ve Sunra dereleri üzerlerin
deki cesim köprülerin tamirine ve inşasına başlanı
lan sahil yollarının biran evvel ikmaline dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
Evnakı saire 

1. —• Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumisi 
Ahmet Süreyya Beyin, Meclisi Âlice takdirname ile 
taltifinden dolayı teşekkürü mutazammın telgrafna-
mesi 

REİS — Telgrafı okuyıoruz. 
Türkiye Büyük M İ M Meclisi Rliyaseıtıi Celiilesine 
îsjtliklâl Maihlkeraesıine aiiit vazaifiin ifası esnasında 

[icabı adaletlin kamuna mıuıvafıik surette tatbik ve 
ücrası ve emniyeti aımımie ile (̂ umıhuırıiyetliın müdafaa

sı hususunda naçiz şahsımın da dahil okluğu Maıhke-
memiiz erkânının Mecfei Âlii Heyetli Umumiyestince 
tmazhaırı takdlkıaıt ibuyurulldüğunu mübellğ 6.11.1926 
tanih, 1090/253 numaralı Telgrafnıamei Riyasetpe-
nahîİerıinıi şükranla ahz ve telaikkli ettim. Dalha bir 
buçuik sene evvel kanunu mahsusuna lisitinaidien kud
re t i ve mutlak salaıhliıyetli fcazaiyesiinii isıtiimal etmek 
gibi pek şerefli bir vaziife lil'e tavzih buıyuırtmasından 
dolayı ebedıiyen mlinnettar olduğum Meclisi Âliye 
bir buçuik senelik naçiz mesıaiı'ımlizi şayanı takdir 
görmiösiindlen dolayı da faihrü ımlinnıet hisleri içerisin
de derin ve saımiimî teşekkür at ve lihtiramiatımı arz 
edenim efendim hazretleri 

Şartk İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi ve 

Karesi Mebusu 
Ahmet Süreyya 

REİS — Teşekkürmameye ıttıla hasıl olmuştur. 
Bfenldim, buigünkü ruznamieımıizde müzakere edi

lecek mievad olmaidığından ve Encümenlerin ruzna-
meye müzakere edilecek mevad ihzar edlebiiltnesü (için 
Pazartesi günü saıalt 14'te iiçitima edıilrnek üzere cel-
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 14,20 
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