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BtRİNCt CELSE 
Açtan Saati ı 1,40 Badezzeval 

REİS — İkinci Reis V«KÜ Hasan Fehntf Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Cevdet Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık okuna- I (Kâtip Haydar Bey tarafından zaptı sabık hulâ-
cak. { sası okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat 1,40'da kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Tunah Hilmi Beyin köylerin idaresine dair olan tek
lifi Lâyiha Encümenine, Denizli Mebusu Yusuf Be
yin Denizli kazası matlubatı emirjyesİnin teciline ve 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin Evkafı Celâli-
ye ve Piri Paşa vakıflarının Maliye İdarelerine ve Bit
lis Mebusu Ziya Beyin muhacirlerin askerliklerine da
ir teklifleri Lâyiha Encümenine, Ermenek'te icrayı şe
kavet edip hıyaneti vataniye İle idama mahkûm edi
len $aki Mehmet hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Heyeti Vekile tezkeresi Adliye Encümenine ve 
nazarı dikkate alınmak üzere Lâyiha Encümeninde» 
mevrut Diyanbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin millî 
ordu hakkındaki teklifi Müdafaai Milliye Encüme
nine havale olundu. 

Ergani Mebusu Mahmut Beyin 1311 ve 1312 te
vellüttü efradın terhisleri hakkındaki teklifinin red
dine dair Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. Kırşehir livasının Ankara İstiklâl Mahkeme
si mıntıkasına ithal olunduğuna dair Heyeti Vekile-
den mevrut tezkere tarafı riyasetten Heyeti Umumİ-
yeye tebliğ olundu. 

İstanbul âzasından Siverek Mebusu Sıtkı Efendi
nin Meclisi Âliye takdimine dair Divanı Riyaset ka
rarı kıraat olunup Bedeli Nakdî Kanununun müza
keresine devam olunduğu esnada Meclisin sükûnetiy-
le müzakeratm intizamı cereyanını ihlâl edecek efal 
ve harekâtta bulunan Bayazıt Mebusu Atıf Bey hak
kında Nizamname: Dahilinin 121 nci maddesine tev
fikan Makamı Riyasetin tatbik ettiği mükerrer İh
tar cezasını müşarünileyh celse nihayetinde söz ala
rak refettirmediği cihetle resen takdir ve icra edilen 
mezkûr cezanın maddei mephusenin fıkrai ahiresi 

mucibince maatteessüf zabıt hulâsasına dercine mec
buriyet hâsıl oldu. 

Müslimlerden bedeli nakdî alınıp alınmaması me
selesi tâyini esami ile reye vazolunarak celse tatil 
otundu. 

İkinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde zevalî saat 3,40'da kuşat edildi. Garp 
ordusunun Gediz'e ihraz eylediği muvafakiyet tarafı 
riyasetten Heyeti Umumiyeye tebşir, müslimlerden be
deli nakdî alınması hakkındaki teklifin (51) redde kar
şı (63) rey ile kabul edildiği tebliğ olundu. Bedeli 
nakdî kanununun (1) nci ve (2) nci maddeleri aynen 
kabul olundu. (3) ncü maddenin tadili için Burdur 
Mebusu İsmail Suphi Bey tarafından verilen takrir 
nazarı mütalâaya alındı. O sırada Mecliste fevkalâde 
gürültü hudusuna mebni celse yirmi dakika tatil 
edildi, 

Üçüncü Celse 

Hasan Fehmi Beyin tahtı riyasetlerinde zevalî sa
at dört bucukta kuşat edildi. Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti bütçesi hakkında müzakere cereyan ede
rek kanunun maddeleri aynen kabul ve heyeti umu-
miyest tâyini esami ile reye vazolundu. Müteakiben 
seferberlik ve cephe zammı hakkındaki kanunun ruz-
nameye alınması kabul olunarak on dakika teneffüs 
için celse tatil edildi. 

Dördüncü Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde ze
valî saat beş buçukta kuşat edildi. Matbuat Müdüri
yeti bütçesinin (23) ret ve (1) müstenkife karşı (63) 
rey ile kabul olunduğu tebliğ kılındı. Seferberlik ve 
Cephe Zamaİmi Kanunu müstaceliyet karariyle ruz-
nameye alınarak müzakeresine mübaşeret olunup 

— » I — 
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«1 nci, 3 ncü, 4 ndi. 6 ncı, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu ve 
11 nci maddeleri aynen ve 2 nci, 5 nci, 7 nci madde
leri tadilen kabul olundu. Harp kazançları vergisinin 
tahsiline dair Maliye Vekilinin teklifi dahi müstaceli
yet karariyle ruznameye alınıp kanunun maddeleri 
aynen ve heyeti umumiyesi (6) reyi muhalife karşı (84) 

rey ile kabul ve Çarşamba günü İçtima edilmek üzere 
saat altı buçukta içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Haydar 

Kâtip 
Mehmet Rasim 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Bayazıt Mebusu Atıf Bey hakkındaki ihzar 
cezasmm re fi. 

REİS — Atıf Bey izahat verecek misiniz? 
ATIF BEY (Bayazıt) — Bendeniz bir şey anlaya

madım efendim. (Anlayamadık sesleri) 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Doğrusu 

biz de iyice anlayamadık. 
REİS — Efendim, anlaşılacak mesele dün ettiği

niz gürültüden dolayı mükerrer ihtara maruz kaldı
nız. Ona dair izahat vermek isterseniz söz sizindir. 

ATIF BEY (Bayazıt) — Hasan Beyefendinin şa
hıslarına karşı hiçbir suretle taarruzda bulunmadım ve 
fevkalâde kendilerine hürmetim vardır. Yalnız İsma
il Suphi Bey kardeşimize vukubulan dürüştane mua
meleleri asabiyetime dokundu. Bunun için İsmail Suphi 
Beye bu hareketlerinden dolayı bir tarziye verilmesini 
teklif etmek istedim. 

MUSTAFA BEY (Karabasan Şarki) — Demek o 
sözü de geri alıyor. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu mesele hak
kında Reis Beyefendi zatı âlileriyle bendeniz arasında 
vaki mükâlemei muahhere neticesinde bir suitefehhüm 
olduğu anlaşıldığından zaptın buna dair fıkrasının tay-
yını teklif ederim. 

REİS — Müsaade buyurun o teklif varid değil
dir, Bu mesele Riyasetle ihtara maruz kalan zat ara
sında olan bir meseledir, Atıf Bey izahat verir Riya
set de ya iddia eder veyahut ihtarı refeder. Binaen
aleyh bendeniz verilen İzahatı kâfi görerek ihtarı refe-
diyorum, 

Zaptı sabıkı kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 

I. — Idareİ Umumiyei Vilâyat Kanununun 102 
nci maddesi fıkrai ahiresinin ilgasına dair kanun lâ
yihası, 

REİS — İdarei hususiye müdürleri hakkındaki 
maddeİ kanunİyenîn fıkrai ahiresinin tayyına dair He
yeti Vekilenin bir teklifi vardır. Dahiliye Encüme
nine yeriyoruz. 

6. — TEZKERELER 

/. — Erzurum hastaneleri için 3 milyon küsur ku
rusun sarfına dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Erzurum hastaneleri için üç milyon kü
sur kuruşun sarfı hakkında Sıhhiye Vekâletinin bir 
tezkeresi var. Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Hıyaneti vatanlyeden idama mahkûm Eğ
ridir kazasının Lefye Afşar kariyesinden Kara Meh
met ve refiki Hasan hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Kara 
Mehmet hakkındaki evrak Adliye Vekâletinden gön
derilmiştir, Hükmün tasdikine dairdir. Adliye-Encü
menine havale ediyoruz. 

& — MAZBATALAR 

l. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm Erme- i kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
nâk kazasının Adillu kariyesinden şaki Mehmet hak- | tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası, 
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REİS — Ermenâk'ten hıyaneti vataniye ile mah
kûm saki Mehmet hakkındaki hükmün tasdikine da
ir Adliye Encümeni mazbatası okunacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Hıyaneti vataniye cürmünü İrtikâp eylediği esna

da Ermenâk civarında derdest edilen Ermenâk kaza
sının Adillu kariyesinden Arslan tsmailoğlu şaki Meh
met hakkında Ermenâk Bidayet Mahkemesince icra 
kılınan mahkeme neticesinde Hiyaneti Vatanîye Ka
nununun ikinci' maddesi hükmüne tevfikan merku
mun şaiben idamına dair sadır olan 20 Teşrinievvel 
1336 tarih ve 113 numaralı ilâm münderecatı encü-
menimizce tetkik ve mütalâa olundu. 

Hükmü mezkûr merkumun tahakkuk eden hare
kâtı hiyanetkâranesine nazaran muvafıkı kanun görül
düğünden tasdiki lüzumuna karar verilmek üzere He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis 
Karahisan Sahip 

Bulunmadığı 
Kâtip 
Sinop 

Mehmet Şevket 

M. M. 
Canik 
Nafiz 
Âza 
tçel 

,Şevki 
Aza 
tçel 

Okunamadı. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ NAFİZ BEY (Canik) — Efendim, bu idama 
mahkûm otao şahıs öteden beri ş&kavetle meluf olup 
'bir çok harekâtı cinayeikârane mevcuttur. Konya ha
rekâtı amresmde başına kendisi gibi kimseler topla
yarak Ermenek üzerine hücum etmiş, Ermenek'te Hü
kümeti tebdil etmek ve yerine başka bir hükümet ika
me eylemek üzere bazı harekâtı oinayetfcârane ve 
ealâryikada bulunmuş ve bİbnüsademe bir ayağı kırıt 
nıts olarak derdest edilmiş ve indelmuhakeme idama 
mahkûm edilmiştir. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Son müsademe
de mi derdest edilmiş efendim? 

NAFİZ BEY (Devamla) — Evet efendim. 
BÎR MEBUS BEY — İlâm tarihi kaçtır? 
NAFİZ BEY (Devamla) — Yalnız efendim, bura

da bir şey var. Bunun hükmü bir İlâma raptedilıarek 
hulâsaü hükmü telgrafla buraya bildiıümtjtir. Usul 
noktasından bir noksandır burada da okunsun, tak
diri Heyeti âlinize aittir. 

Esas No. 43, üâm No. 213. 

Hıyaneti vatamiyede bulunduğu iddiasıyla maz-
mumaileyh olup 19 Teşrinievvel 13'36 tarihli gayri mu
vakkat tevkif müzekkeresiyle tevkif olunarak el.yevm 
mevkuf bulunan Ermenek kazasınm AdrUu kariyesin
den Arslan Ismailoğlu yirmi sekiz yaslı Mehmet hak
kında zabıta] adliye tarafından tutulan İS Teşriniev
vel 1336 tarihli zabıt varakası ve tahkikatı iptidaiye 
evrakı makamı kaymakaminkı havalesi ve müdeiu-
n-umi vekâletinin talepnamesiyle Ermenek kazası 
Mahkemeli bidayet ceza dairesine bittevdi Hiyaneti 
Vataniye Kanununun dördüncü maddesinde verileo 
salahiyete binaen yevmi muayyende maznunuaJeyh 
tevkifhaneden getirilerek müddeiumumi vekili Baş
kâtip Ahmet Efendi hazır olduğu hafide merkumun 
hüviyeti tahkik olunduktan sonra Movabı icra ve ev
rakı mevcudenin kıraati ve şühudun btknai suretiyle 
icra kılınan mahkentei aleniye neticesinde Hükümeti 
hazıra:! miliyeyi ıskat ve başka bir hükümet tesisi 
maksadıyla zuhur ve Karaman taraftarında icrayı' 
•mafsedte oradan firar ve Hadim naıhîy esiyle E-rma.ıek* 
in bazı kurasından üç yüzü mütecaıviz cani vs î'jirr.ı-
yı başına toplayarak Ermenek kazasım kendisine ram 
etmek ve ahaMi mahalüyenin emvalini nehbü garet 
eylemek maksadı hainanesiyle nahiye tarafından ha
reket eden Hadim'li Mustafa Asım riyasetindeki usaıt 
ve ejicraya maznunuaJeyh merkum Arslanoğlu Meh
met de rnüselkhan Hıbihak ve iştirakle üç yüz otuz al
tı senesi teşrinievvelinin on sekizinci pazartesi gecesi 

REİS — Söz isteyen var mı? Buyurun Dursun 
Bey. 

DURSUN BEY (Çorum) — Geçenlerde iki idam 
hükmünü Meclisi Âliniz tasdik buyurdu bittabi buna 
bir şey denemez. Fakat idamı tasdik edilen adamlar 
ne yapmışlar ne gibi hiyanet işlemişler, esbabı sübu-
tiye mevcut mudur? Bunu Meclisi Âliniz müfredatiy- j 
le bilse daha İyi olur. ' 

REFİK BEY (Konya) — Encümene itimadımız 
vardır efendim. 

DURSUN BEY (Devamla) — Cinayet nedir? İti
mat başka. Hiç olmazsa bu adam... 

REİS — Efendim, muhavere olmasın rica ede
rim. 

DURSUN BEY (Devamla) — Hiç olmazsa, bu 
adam kimi Öldürmüş, kime ne yapmış, aleyhinde 
isnadatta bulunanlar kimlerdir, derecesi şahadet
ten nedir? Okunsun, bize de kanaat gelsin.. Boyuna 
bir idamdır diyoruz, geçiştiriyoruz. Evrakın rmmde- ı 

reoatı hakkımda mütalaamız olmadan reye koymak 
mantıksız ve gayri adilane bir şeydir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Mazbata Muharriri 
izah etsin, 
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J i n 27 ,10 . 1 3 » C : 1 

Ermenek kasabasını muhasara ve ateş etmeleri üzeri
ne Silifke ve Mut kaeıalLanından vücut eden kuvvetler
le sekiz saat kadar muharebe ve müsademe netti-
cebinde eşirrayi merkume münheaimen tardeditenek 
sahad harpte ve kasafoaya yanm saat mesafede maz
nunu merkum silah ve cephane He beraber derdest 
edilmiş ve kendisinin fi! mezkûra İştiraki hadise
den mukaddem Ermenek eşrafına yazdığı müteaddit 
mektupta jandarmaların harfi oldukları esühanm 
malcaaizmalarıııın çritanlatrak yirmi mavzer ve Uç 
•bin fisenkîe beraber gönderilmesi ve aksa halde sonu
nu düşüttünüz diye tahdidatta bulunması ve Gargara 
karyesinden reisi usatla beraber hayvanına rakibenı 
Ermenek üzerine gitmesi ve sahaJİ harpte müseflehan 
derdest edilmesi ve sühuduo aleddereoat flıbaratı ve 
kendisinin gasp ve müteaddit katil mevadından dola
yı cinayetle biütfiham firarı irtikâpla rüfekasiyle be
raber çete halinde dağlarda ve kırkıda gezmekte ol
duğu kayden müspet bulunması deüâÜİyle sabit otmus 
ve her ne kadar Ermenek'Ü eşforadan muhafaza kas-
d*yte geldiğini serdediyors& da kasabanın şarkı cenu
bî taraftan usat ve esnadan baüi ve azade olup mü
dafaa! memleket için buralardan kasabaya duhul ve 
kuvvei defiaya zahir olması mümkün iken muhacimin
le beraber sahai harbe girmesine vesaUfüzzikir aley
hindeki detâile karşı müdafaatı mesrudesi gayri va
rit bulunmuş, binaenaleyh, taklibti Hükümet ve Etme-
nek ahalisi emvalini gasp ve garet maksadı fesadiye-
nfrı icrasma başlamak fiüittin faili olarak mücrimi-

yetme ve hareketine tevafuk eden kanunu oezanm 
<her klim memaKki mahrcse ahalisini yekdiğeri aley
hinde silahlandırarak mukateleye tahrik veyahut ba
zı mahallerde gasp ve garet ve tahribi memleket 
ve kaıtli nüfus efalM ikaa mütecasir olup da kazad-
yei fesat tamamJiyle fiile çıkar veyahut maddei fesa
dın icrasma başlanılmış olursa o kimse idam olunur) 
diye muharrer elti akıncı ve hıyaneti vataniye kanu
nunun (büfM hıyaneti vataniyede bulunanlar şaiben 
idam olunur) dîye maatur ikinci maddeteni mucibince 
merkum Mehmedin şaiben 'İdamına ve kanunu ani-
fülbeyanm yedinci maddecine tevfikan işbu karar 
Büyük MtHîet Meclitsince tasdik edildikten sonra ic
rasına biri üç yüz otuz dokuz senesi «aferistin yedinci 
günüme müsadif bin üç yüz otuz attı senesi teşriniev
velinin yumunca çarşamba günü ımittefikan ve ve-
caıben karar verilerek müddeiumumini vekifâ muma
ileyh huzuriyte metni kamın kıraatle tarafı riyaset
ten usul tefhimi dcra ve rouametei müteatoibei kanuni
ye ifa kılandı. 

,7 Safer 1339 ve 20 Teşrinievvel 1336 
Ermenek Bidayet Mahkemesi Reisi 

Cahit 

(Tasdik, tasdik, kâfi sesleri... gürültüler) 

RtHİS — Efendim Adliye Encümeninin mazbatası 
ki, idamın tasdikini mutatsaıınmındu-. Kaıbul edenler 
lütfen el kaldırsınlar.. Hükmü idam tasdik edilmiştir 
«fendim. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Şeyin, halk 
ve avam gazeteleri nesri hakkındaki teklifi kanunisi 
(2(127) 

REtS — Halk ve avam gazeteleri nesri hakkında 
Besim Atalay Beyin teklifi kanunisi var, alelusul ev-
velemSrde Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA BEY (Karabasanı Şarki) — Reis Be
yefendi; usulü müzakere hakkında bir şey arz edece
ğim. Müsaade buyurumuz. Bu gtfoa idam meseleleri 
malumu âtiniz mühfrn mesaÜdendir. {Bunların müc-
rdmiyyetine dair karar verildi sesleri)) diğer emsali 

iç?in söylüyorum. Bu gabi mesafl tayini esami ile re
ye konulmak lazım gelir. Ben söylemekle vicdanımı 
bir mesuliyetten kurtarma oluyorum, öyte üç el kalk
makla bir idam hükmü tasdik edilemez. İsterseniz 
yapınız, isterseniz yapmayınız. Ben diyeceğimi dedim. 

Şimdi ruzname içinde bir şey söyleyeceğim. Mü
saade ediniz. Bu bedeli nakdi kanunu ne oldu? 

RBÎS — Daha ruznameye gelmedik, evrakı vari
dedeyiz. 

MUSTAFA BEY (DevaımJa) — Ona gelince söy-
üyeyim. 

2. — AZAYÎ KtRAM MUAMELATI (Devam) 

2. — Azadan on zata mezuniyet itası hakkmda 
Divan* Riyaset Karart. 

RBÎS — Efendim, rüfekadan on zat mezuniyet 
istediler. Divanı Riyaset mezuniyetlerini tensip etti, 
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İsimlerini okuyorum. AbdüJgafur Efendi (Karesi) 
Uç mah, Siverek Mebusu Sıtkı Bey dört mah, İzmit 
Mebusu TaMr Bey iki mah, Eskişehir M«tousu Meh
met Rüştü Bey. 

«Tahir Bey daha gelmedi «eslıeri». 
REİS — Efendim memuriyetim terkedcrek me

busluğu tercih ettiğimi müşir telgraf Meclisti âliniz
de okundu. Şimdi diyor ki; rahatsızım, bana mezuni
yet verin, zaten ancak bîr ayda gefirim. Müsaade bu
yurun, bîr ay istirahat istiyor (red, red sadaları). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mecliste 
ekseriyet katmıyor, 

MUSTAFA BEfY (Karahisan Şariki) — Ona me
zuniyet yok. 

»REİS — Efendim defter1! birer birer reyi âlinize 
arz edeceğim. Necmettin Bey (Siirt), Kadri Bey (Siirt), 
Mustafa Sabri Efendi (Siirt), Hacı Nuri Bey (Sürt) 
Hasan Basra Bey (Karesi), Aibdülgafur Efendi (Ka
resi), Reşit Ağa (Malatya), Bekir Sıtkı Bey (Siverek), 
Tabir Bey (fcmit). 

)Birer birer reyi âlinize arz ediyorum. Karesi me
busu Abdülgafur Efendi üç mah. Kabul buyuranlar 
etleriai kakürsın. Kabul edildi. Malatya Mebusu Re
şit Ağa kalbul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu mezu
niyet isteyen arkadaşlarımız tabu burada hazır bulu-
nanlandtf, İçimizden bu kadar zevat çıkınca ekseri
yet katıyor mu, kalmıyor mu? 

REİS — Onu naran dikkate aldık. (Siverek) Me
busu Bekir Sıtkı Bey, dört mah. Kabul edenler eHeni-
ni kakürsm. Kabul edildi. İzmit Mebusu Tahir Bey, 
İki mah, kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edüı-
di. Sürt Mebusu Necmettin Bey, beş mah, kabul edik 
di 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisafi Sahip) — 
Müsaade buyuruluyor mu, bunlar müddettenim ik
mal etmişler midir? 

REİS — Tabii müddetimi Sanal etmezse Divanı 
Riyaset muamelâtını yapmaz. Buraya göndermez. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Anlamak istedim 
efemdim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Siverek Mebusu Sıtkı 
Bey İstanbul mebusudur, halâ buraya gelmemiştir. 

REİS — Efendim geçti, rica ederim. Heyet kabul 
etti. Siirt Mebusu Mustafa Sabiti Efendi iki mah, ka
bul edenler ellerini kaldırsın, kabul edildi. 

Siirt Mebusu Hacı Nuri Bey, beş mah, kabul edil
di. Karesi Mebusu Basrî Bey, bir buçuk mah, kabul 

3. — Siirt Mebusu Rauf Beyin müstafi addolun
ması. 

REİS — Divanı Riyasetin mezuniyete müteallik 
bir karan vardır. Okunuyor. 

Heyeti Urmımİyeye 
Jkin« maddede Siverek Mebusu olup, Sivas'ta 

uzun müddetten beri esini firaş, bulunan Rauf Bey 
azahğın tahakkuku tarihinden itibaren İadei afiyet 
edinceye kadar Mecliste mevcutmuş gibi addolunarak 
tahsisatının tamamen ve muntazaımea itasını ve ak
si takdkde müstafi addolunmasını teklif ediyor. Bu 
teklif hakkında münasip görülecek kararın itasının 
Divanı Riyasetçe Heyeti Umum&yeye arz ve terk edil
mesi münasip görülmüştün'. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Olmaz rica ederim, 
nasıl olur? 

REİS — Efendim bunu... 
ıBÎR MEBUS BEY — Efendim raporu var mı

dır? 
SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUPHİ BEY (Bur

dur) — Reis Bey; şunu izah buyurun anlayalım. 
REİS — Efendim Sivasta bulunan bir arkadaşı

mız ki, Heyeti Celilemz müsaade etmişti, musuıran 
valiye müracaat etmiş, valinin, Sivasta mezunen bu
lunan rüfeka hakkında uzun bir telgrafı vardır. Bu 
zata ak olan fıkrası şudur. Bu zat diyor tu : bu zat 
evrakını posta ile gönderdiğini yazıyor. Diyor ki; Mec
lisin ük küşadında, bana mezuniyet verftdSği tarihten 
itibaren, Mecliste butunmuş gibi tahsisat verirlerse 
Büyük Mîllet Meclisi azasındanan, Kabul edeceğim, 
aksi halde memuriyeti tercih ediyorum. Bu zat hasta 
olduğu için Divanı Riyaset takdirim Heyeti Celsenize 
bırakryor (Ret, ret sesleri), 

MUSTAFA BEY (Karahdsan Şarki) — Müsaa
de buyurun, isim" nedir bu zat»? 

REİS — Siverek Mebusu Rauf Bey. İsmi on de
fa okundu. Bu zatı mezuniyet tarihinden İtibaren Mec
liste bulunmuş gibi kabul ediyor musunuz? (Hayır 
sesleri) O halde istifa ediyor. İstifasını kabul edenler 
el kaldırsın. İstifası kaibul edikti. 

4. — Sivas Mebusu Ziya Beyle Mustafa Taki Efen
dinin mezuniyetlerinin temdidi hakkında Divanı Ri
yaset karart. 

REİS — Efendim müsaade buyuran, Divanı Ri
yasetin ikinci kararının İkinci fıkrası okunacaktır. 

Heyeti Umumryeye 
İkinci ve üçüncü maddelerde mezuniyet talep eden 

Sivas Mebusu Ziya Beye evvelce verilen mezuniyetin 
mkizasmdan itibaren mukayyet olmak üzere iki mah 
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daha izin verilme» ve Takd Efendiye evvelce varitten 
mezuniyetin attı maha iblâğ edilmesi münasip görü
lerek Heyeti Umumiyetim nassarı tasvibine arz olu
nur. 

Büyük Millet Meclisi Reis Vekili 
Basan Fehmi 

.MUSTAFA BEY (Korahisarı Şarki) — Münasip, 
kabul ediyoruz (Kabul ediyoruz seslemi},. 

İREÎS — Efenden Ziya Bey ile Takı Efendi Mec
lisin (mezuniyeti ite gittiler ve bu mezuniyeti şu vak
te kadar temdit etmek istfyodar. Divan tensip ediyor, 
kabul edenler el kaldırsın, kabul edildi. 

MUSTAFA (BEY (Karabİsan Şarki) — Tazminat 
atayacak... 

REİS — Almıyacafc. 
5, — Karesi Mebusu Vehbi Şeyin, badema İstan

bul'dan gelecek mebusların kabul olunmamasına dair 
takriri ve Divanı Riyaset karan, 

EEtS — Karesi Mebusu Vehbi Beyin bor takriri 
vardır. Dâvam Riyaset de "takriri tasvip ediyor. He
yeti Celikniz nasıl isterse kabul edimiz. 

Riyaseti Celüeye 
(Badema istanbul'dan gelecek mebusların kabul 

edilmemesini tahtı karara alınmasını teklif ederim. 
tKaresi Mebusu 

Vehbi -
(Kabul ve muvafık sadalan). 

REİS — Müsaade buyurun, karar verfflmedıi. Tak
rir tasvip edilerek Dîvanı Riyasete verildi. Divanı Ri
yaset de dünkü müzakeresinde tasvip ediyor. Efendim 
Büz isteyenler var mı? Buyurunuz? 

ABDÜLGAFUR EFEMDt (Karesi) — Bolu me
busluğuna intihap edilen Hoca Ahmet Tayyar Efen
di mebus İntihap edilerek Meclise dahil olmak üzere 
buraya gelmiştir. Bir karar var diye kabul edtlmemlİş-
tir. 

'REİS — îstanbulldan gelen mebusao hakkında 
ımalumu âliniz Meclisi Alinfciİa bir karan vardır. Bu 
hakkı, bu salahiyeti Heyeti Vetaileye tevdi buyurdu
nuz. Meclisi Âlinize badema Heyeti Vekile dahi tak
dim etmeyecektir. Bu talebi kabul buyuranlar el kat 
dırsm. Kabul edümiştü-. Efendim. (Nasılı kabul edi

liyor? sesleri). Badema İstanbul Meclîsinden gelecek 
mebusan Büyük Mîllet Meclisi azasından addedilmi-
yecefoCİr. 

6. — Menteşe Mebusu Rifat Efendinin Ankara 
müftülüğünü tercihan mebusluktan istifa ettiğine dair 
Şer'iye Vekâleti tezkeresi. 

[REİS — Umuru Şer'iye Vekâletinin tezkeresi var
dır, Okunacak. 

©r. FUAT BEY (Botu) — Buraya gelmek İsteyen 
İstanbul mebusları arkadaşlar var, tamim edefikn gel» 
meşinler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şimdiye 
kadar gelmeli idiler.. 

(Büyük Millet MedLisıi Riyaseti Âlİyesİne 
Nisabı müzakere kanununun maddeâ mahsusası 

mucibince Büyük Milet MecM azasından olup Uh
delerinde memuriyetleri bulunan zevattan: memuri
yetle azalıktao binini tercih etmeleri lüzumu tebliğ 
olunması üzerine Ankara merkez müftülüğünden alı
nan tezkerede, müftülük intihapla olduğuna ve mec
lisi idarei vilâyet memuriin encümeninde aza olarak 
bulundurulduğuna nazaran memuriyetten madut 
olmadığı ve şayet memuriyetten olduğuna karar ve
rilmiş İse Büyük Millet Meclisi azafeğından bilistifa 
müftülük cihetmi tercih ettiğini bildirmiş olmakla 
keyfiyetin Meclisi müşarühiteyllifliya arzına delâlet Du
yurulması temennSyatiyle teyidi ıhtiramat olunur efen-
dimj 

Türkiye Büyük Millet Mecfisi Hükümeti 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 

Mustafa Fehmi 

NEBİL EFENDİ (Katahitearı Sahrç») — Şahıs 
mevzuubahis olarak reye konmuş ve kabul edÖnemiş-
tir. Tekrar reye vazolunamaz. 

İR<BİS — Efendim Müftü Efendi hakkında müftü
lükte mebusluk caiz midir? yolunda gelen tezkere He
yeti âiiyenize arz edilmiştir. 

İçtimai caiz değildir yolunda karar verilmiştir ve 
bu tezkere Mfayı tazammun ediyor. Eski karamraz;; 
müftülükle mebusluk içtima edemez diyordu. Bina
enaleyh mesele kalmamıştır, feütfayı kabul buyuran
lar el kaldırsın, Müftü Efendinin istifası kabul edil
miştir efendim. 

2. — Dersim Mebusu Abdüthak Beyin, camiler
de hutbelerin Türkçe olarak cemaate telkini hakkında 
takriri ve Şer'iye Encümeni mazbatası. 

8.— MAZBATALAR (Devam) 

RİEİS — Hutbelerin Türkçe kıraati hakkındaki 
teklifi kanuninin reddine dair Lâyiha Encümeni maz
batası okunacak : 
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İşbu takrir Enıcümenimizce bittetkik teklifi vâki 
bar teklifi kanuni mahiyetinde olmadığından reddine 
ve Heyeti Umumİyeye arz ve takdimine karar veril
miş olmakla Riyaseti CdUileye takdim olunur. 

fŞer'iye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İsparta Siirt 

Hüseyin Hüsnü Mustafa Sabri 
Kâtip 
Yozgat 

Feyyaz Adi 
iMUSTAFA BEY (Karamsarı Şarki) — Nedir o 

anlamadık? 

REİS —Efendim teklifi lâyiha encümeni şaya
nı müzakere görmüyor. Şayanı müzakere olmadığına 
söz isteyen var mı? Lâyiha Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler el kaldırsın. Lâyiha Encümeni mazba
tası kabul edilmiştir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Seriye Encüme
ni mazbatayıdır, Lâyiha Encümeni değil.. 

REÎS — Pekâlâ, öyle yazılmış. 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Zapta 

yanlış geçmesin, Lâyiha Encümeni değil, Şer'iyedıİr. 
REÎS — Pekâlâ, öylıe yazılmış, zapta yanlış geç

mesin. Lâyiha Encümeni değtrl, Şer'iyedir. 

6. — TEZKERELER (Daram) 

3. — Kayseri İstiklal Mahkemesine şimdilik lü
zum olmadığına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. 

REİS — Kayseri istiklâl Mahkemesânıin şimdilik 
lüzumu olmadığına dair Heyeti Vekilenin tezkeresi 
okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celileeine 
İktiza eylediği zaman Meclise bildirilmek üzere 

Kayseri'de teşkili evvelce tensip edilen İstiklâl Mah
kemesinin şimdilik teşkilinden sarfınazar edildiğinin 
Heyeti Umumiyeye iblâğı mübemennadir efendim. 

'Büyük M'ftlet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

((Kabul sesleri). 
REÎS — Arzı malûmattan ibaret, reye koymuyo

rum. 

5, — TEKLİFLER (Deram) 

2. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, İstiklâl Mahke
meleri âza adedinin dörde iblâğına dair teklifi konu-
nişi (2/126) 

REİS — Eskişehir İstiklâl Mahkemeli azasından 
Zekâ! Beyin takriri okunacak efendim. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

istiklâl mahkemelerinin azası adedi üç olmak üze
re mürettep olup heyeti hâkime bu suretle teşekkül 
etmekte ve vezaifkı kesretine mebnıi yekdiğerlerinden 
bîr an bite ayrılmaları kabil olamıyacak surette müç-
temi bulunmakta ise de bir mazereti sMuiye zuhurun
da azadan birisinin muvakkaten vazife başından in.fi-
kâki takdirinde azayı mütebakiye ile teşkili heyete 
'imkân görülemiyor. Bu takdirde diğerlerinin de muat
tal kalması lazım gelmekte olduğundan böyle bir ma
zeret zuhurunda teşkili heyetin temini İmkânı için 
Meclisi Aliden bâr dördüncü aza intihap ve indelha-
ce daıvet edilerek muvakkaten ifayi vekâlet etmek ve 
mazeretin zevalinde yine Meclise avdet eylemek üze
re tavzif buyurulması muvafık olacağı mütaJaasriyle 

icrayı İcabına müsaade buyuruİmasını arz eylerim 
efendim. 

2 Teşrinievvel 1336 
Eskişehir istiklal Mahkemesi Heyeti 

Namına Azadan 
Adana Mebusu 

Zekâıİ 

REİS — Efendim müsaade buyurun, bu takriri 
Adliye Encümenine havale edelim. Bir mazbata 
ile buraya gelsin, onun üzerine müzakere edelim (Mu
vafık sesleri). Adliye Encümenine tevdiini kabul eden
ler el kaldırsın. Adliye Encümenine havale edilmiş
tir. 

MUSTAFA BEY (Kargaşan Şarki) — Azanın 
İlavesi bir kanun ile olur efendim. 

REÎS — Efendim, bu teklifi kanuni değildir, is
tiklâl Mahkemesi tarafından bir mütalaadır. 

MUSTAFA BEY (KaraMsarı Şarkı) — O halde 
kanun olsun efendim. 
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3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Posta ve 
telgraf memurlarmm mücazatt hakkında teklifi ka
nunisi (2/129) 

4. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, posta ve 
telgraf memurlarmm ücretlerinin tezyidi hakkında 
teklifi kanunisi (2/130) 

5. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Posta ve 

I. — Yozgat Mebusu Süleyman Strrt Beyin, Yoz
gat eşrafından Kadı Mehmet Efendinin katilleri hak
kında Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinden 
sual takriri, 

REİS — Yozgat hadisesi hakkında Süleyman Sır
rı Beyıin bir takriri vardır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yozgat hâdisei İsyantvesinde Çapanoğulları mai

yetinde bulunan ve merkumunun en gaddar ve mü-
tenefifiz kumandanlarından olan şaki Dedekli Yahya 
ve bkaderiyle avanesinin Yozgat eşraf ve hanedanın
dan ve Müdafaai hukuk cemiyeti âzasından Kadı 
Mehmet Efendiyi teşkilâtı milliye İçin burada bu
lunduğu sırada yakalıyarak namusuna tecavüz ve 
arkasına merkep semeri vurmak suretiyle tahkir ve 
tezlil ettikten sonra feci bir suretle katlettiklerini 
ve hattâ cenazesinin ademi defni için koy heyeti 
İhtiyariyesini tehdit ettiklerinden cesedin hayvanat ve 
tuyuru vahşiye tarafından parçalanmak suretiyle 
mabvolduğunu da işitmiştik. (Lanet olsun sesleri). 
Merhumun biraderinden bu günkü Posta ile aldı
ğım mektupta, katiller hakkında şimdiye kadar bir 
muamele yapılmadığı ancak merkum Yahya ile bira
deri ve bir refikinin üç dört gün evvel tevkif edile
rek diğerlerinin güya İstiman ve kuvayi miIKyeye ilti
hak etmelerinden dolayı kendilerine tebligatı kanuni
ye icrasına Adliyenin bile cesaret edemediğini ve 
merhumun binlerce Ura zayiatının tazmin edilmi-
yerek hukukunun göz göre izaa edildiğini yazıyor. 
İrtikâbı hıyanetle vatanın selâmetini tehlikeye ilka 
eden ve amali meşruai millete hadim kıymettar bir 
takan zevatın hayatına hatime çeken bu gibi haze-
lenin günahları bitmemki, affolunmakla vatan üzerin
de açmış oldukları rahne kapatılmış oluyor mu? Bi
naenaleyh, merhumun derdest ve tevkif edilmiş olan 
katilleriyle beraber diğer kuvayi milliyede bulunan
ların da hemen hapds ve tevkrfleriyle orada müteşek
kil Divanı harp tarafından serian muhakemelerinin 

telgraf memurlarmm terfihleri hakkmda teklifi kanu
nisi (21131) 

RBtS — Posta ve telgraf memurinıin terfi ve aızfik 
terine ve posta Ucuratınm zammına dair Bitlis Mebu
su Ziya Beyin üç kıta teklifi kanunisi vardır. Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Siirt) — Okun
sun. 

İcra ve intacı ve emvali mağsubesinin de katillerin 
emvaline müracaat suretiyle tazmin ve telâfi ettiril
mesi ve neticei İcraattan behemehal Meclise malûmat 
itası lüzumunun Müdafaai Milliye ve Adliye vekâ
leti celilelerine emir ve tevdiini arz ve teklif eylerim. 

24 Teşrinievvel 1336 
Yozgat Mebusu 
'Süleyman Sırrı 

REİS — Müdafaai Milliye ve Adliye vekâletine 
havalesi hakkındadır. (Kabul sesleri). 

SÜLEYMAN SIRiRI BEY <Yozgat) — İzahat 
arzu buyurursanız arz edeyim. Bendenizin yalnız ma
ruzatım, orada Divanı harp teşekkül etmiş, tabii bu 
gibi cerakne vazıyed ettiği için oradan aldığım mek
tupta, Adliyece katiller hakkında tebligatı resmiye-
den çekimliyor diyor. Madem ki, Divanı harp teşek
kül etmiş, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
divanı harp riyasetine, Adliye vekâleti de mahalli ad
liyesine işar etsinler; evrak divanı harbe teslim edil
sin, katiller hakkında takibat yapılsın ve neticeden 
Meclisi Âti haberdar edilsin. (İstiklâl mahkemesine 
sesleri). Bu mahkeme henüz burada, daha oraya git
memiş. 

NAFİZ BEY (Caraik) — Her divanın kavanini 
meriye ahkâmına nazaran mercii niyeti tâyin edil
miştir. Binaenaleyh, Meclîsi Âli, bu gibi evrakı filân 
yere verdik derse, muamelâtı hükmiyeye bilhassa 
foukkamın içtihadına müdahale etmiş otur. Binaenaleyh, 
hu caiz değildir. Bendenize göre, Hükümete tebliğ 
edilsin, Hükümet te kanun dairesinde nereye tevdi 
muktazi ise, hangi mahkemeye ait ise oraya versin. 

REÎS — Efendim, mercii rüyetİ tâyin etmek
sizin teklifin Heyeti Vekileye tevdiini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Malatya mebusu Reşit Ağanın, Besni ceza 
reisi Hakkı Beyin, suHstimalâüna dair Adliye vekâ
letinden İstizah takriri. 

9. — SUALLER, İSTİZAHLAR 
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RBtS — Besni ceza reisi Hakkı Beyin suiistima-
lâtından dolayı Adliye vekâletinden istizah takriri 
vardır, okunacak (Kâtip okur): 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Besni kazası ceza reisi Hakkı Bey vezaitfi mükad-

desei mevduasmı terkle umur ve muamelâtı ticariye 
ile iştigal ve kazadan külliyetli yağ ve deri alarak 
bilâ mezuniyet Antelbe götürüp füruht eylediği ve nü
fuzu memuriyetini menafi şahsiyesine hasreylemesine 
meh<ni Adliye vekâletine vukuhulan müracaat üzerine 
vekâleti Celileden mahalli 'müddeiumumiliğe verilen 
emir üzerine hakkında tahkikatı lâzime bilicra hare
kâtı vakıası mevkii sütoute vâsıl olmak ve evrakı tah-
kükıiye Adliye vekâletine tevdi olunmak üzere Malat
ya müddeiumumiliğine gönderildiğinden bafosile tara
fıma yazılmasından dolayı vekâleti müşaırünileyhaya 
takrir takdim eyledim. Takriri mezkûrun encümeni 
Adliyece hıfzına karar verildiği anlaşılmıştır. Binaen
aleyh, evrakı tah'kflciye vürut etmiş ise bittetkik icabı 
kanunisi icra edilmek ve gelmemi; ise Malatya 
müddeiumumiliğinden istilâm olunmak ve ihbar ma
kamında görülürse tevsiki tahkikat lâzımgelirken bu 
cihetler nazarı ehemmiyete alınmadığı, mamafih bir 
takrir, maddeten ve manen bir cürüm teşkil etmez ve 
o memurun mesuliyetini mucip olmaz, ve ehemmiden 
«akıt olduğu halde hıfzına karar verilmesi lâzım ge
lirdi. Encümeni Adliyenin usul ve kanuna mugayir 
böyle bir muamele yapmasını şifahi olarak Adliye 
vekiK Muhtar Beyefendiye arzeyledim. Vekili mu
maileyh, Sicil müdürü İhsan Efendiyi biccelp sual 
eylediğinde efendii mumaileyhin, böyle bir takrir 
ile heyeti hatimenin tecziyesine gitmek ve sair suretle 
bir muamele yapmak İcabetmediği cihetle hıfzına 

karar verilmiştir cevabım verdiği, yani Heyeti hati
menin tecziyesi şöyle dursun, şerefine nakisa verir 
makamında söylediği halde hususi ve mantıksız ce-
vebına karşı Muhtar Bey biraderimiz hiç bir şey 
söylememiştir. Heyeti hâkimenîn ahvali namarzıyesi 
hakkında ahali tarafından müracaat olunur, bakıl
maz; milletin mümessilleri tarafından takrir veri
lir, semi itibar edilmez ise acaba kimler tarafından 
müracaat edilmelidir ki, heyeti hatimenin tecziyesi 
cihetline gidilsin? Halkın hukuku umumiye ve şahsi
yetini itmam ve ikrar edecek mahkemelerdir. Bina
enaleyh, otuz milyon nüfusun hâkimleri bura enarz 
encümeni adliyenin kanun ve usule mugayir hare
kâtını tetkik ve tahkik etmek, vekili mumaileyhin 
vazifeİ asliyesinden olduğu halde, ihtiyarı sükûtla 
nazarı itîbare alınmadığı ve encümeni Adliyenin mu
gayiri kanun muamele yaptıklarını balâda maruzatım 
veçhile Adliye vekilinden istizahı madde edilmesini 
teklif eylerim, 

27 Teşrinievvel 1336 

Malatya Mebusu 
Reşit 

REFtK BEY (Konya) — (Ve ilallâhül möştekâ). 
{Çok doğru efendim, çok doğru sesleri). 

REÎS — tstİzah takririni malûmu âliniz bilâmü-
za'kere reye koyuyorum. İstizah takriri kabul edil
miştir. Ruznamemizln birine ithal ve bir suretini de 
vekâlete gönderiyoruz. 

MUSTAFA ZEKİ BEY (Dersim) — Müstaceli
yet karariyle. 

REİS — istizahlarda müstaceliyet kararı olmaz. 

ti. — TEZKERELER (Devam) 

4. — Seferberlik ve cephe zammı kanunu mu
cibince verilecek 1 800 000 liranın İki ayltk muvak
kat bütçeye ilâvesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cephe İle cephe gerisinde müstahdem ümera ve 
zabıtan ve mensubini askeriye ve efrada ait cephe 
ve seferi zamları hakkındaki 27 teşrinievvel 1336 ta
rihli kanun mucibince teşrinievvel ve sani ve ka
nunuevvel ayları maaşatı için şehri altı yüz bin lira 
hesabiyle bir milyon sekiz yüz bin liranın iki ay
lık muvakkat bütçeye ilâvesi icabeylediği cihetle meb
lağı mezburun bilâhare muvazenei umumiyeden mah

subu icra edilmek üzere ika ayhk masarifatı umumiye 
için ilâveten sarfına mezuniyet İtası Maliye vekâ
letinin 27 Teşrinievvel 1336 tarih ve 6672/1066 nu
maralı tezkeresinde bildirilmekle ifayi muktazasım 
rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(Muvazenei maliye encümenine sesleri.) 

REÎS — Muvazene encümenine gitmiştir efen
dim. 

REİS — Muvazene encümenine gitmiştir efen
dim, 
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Heyeti Celilenizin bir hususta nazarı dikkatim cel-
bedeceğim, Malûmu âliniz, teklifi kanuniler, müza
kere açılmazdan evvel, alelusul Riyasete verilir, Reis 
okur, Heyeti Umumiyeye tevdi eder, evrakı varide 
meyanına geçer, burada numara tahtında Heyeti Ce-
İflenizin nazarı dikkatine arz olunur. Müzakere 
başlayınca teklifi kanuniler geliyor. Bunları okuyup 

1. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyle rüfekastnm mezun bulunan Adliye vekili 
Celâlett'tn Arif Beyin avdetine kadar yerine bir ve
kil intihabına dair takriri. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni Reisli Meh
met Şükrü Beyle rufekasının uzun bir teklifi vardır. 
Zannederim hulâsası, Adliyeye t>ir vekil intihap edil
sin diyor. Bu bir temenniden ibarettir. (Okunsun 
sesleri). 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Siirt) — Hayır be
yim, okunsun... (Hulâsasını söyleyiniz sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Okunsun efendim. Bir çok mevaddı mühumıneyi 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyle rufe
kasının. İnebolu'da bazı kuranın nahiyeye tahville
rine dair takriri 

REİS — Kastamonu mebusu Suat Beyle rüfe-
'ka'suun bir teklifi vardır. Kastamonu vilâyeti dahilin
de inebolu'ya tabi bazı kuranın ahıvali roafaalliye-
sinitı izahatını nazarı dikkate alarak nahiyeye rap-
tını ve nahiyenin de kazaya tahvilini teklif buyu
ruyorlar. Tensip buyurursanız bunu Dahiliye vekâ
letine gönderelim (Hay hay sesten). 

Dahiliye vekâletine gönderilmesini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Dahiliye vekâletine 
gönderildi efendim. 

münderecatına muttali olmak müşkül oluyor. Usul 
ve nizamnameye riayet olunmasını rica ederim. Bina
enaleyh bugün aldığım teklifi kanunileri bugün arz-
ediyorum. Bundan sonra bu gibileri âti ruznameye 
bırakmak mecburiyetindeyim. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Efendim, 
o'kunmıyacak ise müsaade buyurun. 

[ihtiva ediyor. Okunsun efendim. Kesbi ıttıla edüe-
oettir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Kanun mu
dur, istizah .mıdır, nedir? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kafrahisan Sahip) — 
Okunursa artfaşihr. tetiteah da yapıyoruz, 

BİR MEBUS BEY — Adliye Encümenine ha
vai» ediMn, 

REİS — Bentteıfe: şfrnfdt aldığım için bir vekil in-
'îijhap olunsun şe!kSİDİde antedim... Onun için Heyeti 
Celitoden rica ddertim; VaMinden sonra getirmesftıiter 
kî münderecatına vakıf olalım. Bu taJknir cebei âtide 
okunbun. (Şimdi otonsun sesleri) 

2, — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, hürriyet 
kahramanı Niyazi Bey merhum ailesine maaş itasına 
dair takriri. 

R'EÎS — izmir Mebusu Mahmut Bsaıt Beym bir 
telcMfi vardır. Hurrlyeit kahramanı büyük Niyazi Be
yin aîfesme veriftrıelkıte olan maaş bu kere katotündu-
ğurtdan k'Mttsessfe kafan bu a&feye bir maaş İtasını tek
lif etfityör. 

'Büyük MiUeft MöcM Riyaseti CelBasine 
Hürrlyelt kahfataam bütyfilk Niyazi Bey merhu

mun millete emanet bıraKtüğı muhterem ailesine ve-
rUmeklte olan maaş bu kere İstanbul Divanı Hartti-
nîn karariyBa kaltoJunmustur, Ktaısösiz kafan aölesfinin 

S. — TEKLİFLER (Devam^ 

6. — Aydın Mebusu Esad efendinin^ memaliki ti olmak üzere istanbul. Bursa, Jzmir, Adana, Ay-
mesgule resimlerini havi pullar çıkarılması hakkında • din, Balıkesir vesaİr bi'Iâ-dı meşgulenİn resimlerini 
teklifi kanunisi (2/128) İ 'havi pullar çıkarılsın ve istimal edilsin şeklinde, İki 

RElS — Efendim, Aydın mebusu Esat Efendi- ) maddelik bir lâyiha tevdi ediliyor. Lâyiha encüme
nin bir teklifi kanunisi vardır, İstiklâl milli alâme- nine havale ediyoruz, iki maddelik bir kanundur. 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

7.— TAKRİRLER 
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i raf akma kifayet edecek bir maaşın Kasını istirham ey-
terîm efendim. 

Mefhumun bir haremi, iki evlâdı ve Jkİ hemşiresi 
vardır, muhtacı muavenettir. 

27 Teşrinievvel 1336 
tzmîr Mebusu 
Malhmut EsaiG 

REİS — Bunu Heyeti VekHeye tevdi edelim, He
yeti Vekffieye tevdiini kabul buyuranla* el katdusın. 
Tevdi ed (telistir. 

3. — -Ergani Mebusu Sim Beyle rüfekasının ve
kaletlerce tayin edilen memurine ait cetvelin biran 
evvel Meclise gönderilmesine dair takriri. 

REÎS — Efendim, Ergani Mebusu Sırrı Beyle rü
fekasmın bir takriri vafdır. Hulâsası; evvefce Heyeti 

2. 

7. — Mazbatasının tasdiki hakkmda tir karar ita
sına dair Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri. 

REİS — Efendim, Mersin mebusluğuna initıîhap 
olunan zatın evralkı, malûmu âliniz, şubededir. Şube
de mahallinden bazı şeyler sormuştu, henüz cevap 
gelmedi. Faikait müteaddit müraeaattiar vukubuldu. Tek
rar son bir müracaat vardır, dfcunsun, icabına göre 
lâzım gelen mahalle havale edilir. (Ş/ubeye sadakan.) 

Büyük Mfflet Meclisi Riyaseti Ceübaine 

Mensin naımma iştirak eden Hüseyin Hüsnü Be-
Vin Mersin'den Mihap edUteıedigi için talep buyuru-
lan rnaöbatai intâhalbiyesi bizzarure göntferikmenıekte 
olmasına kanaat hâsri olduktan sonra, beşinci bir me
busun Meclise İştirak eKmek üzere seıtian izamı lü
zumuna dair Heyeti Celbelerinin emrti İs'arına immî-
saîen icra kılınan İrttiharpita Mersin Mebufcu olarak 
bendenfc gelmiştir. 

HaMrafli hal bu merkezde iken Hüsnü Bey 
dalkü zattın Mecliste Mersin Mebusu olarak karşıma 
çıktığım gördüm. Mumaileyhin bu iddiasına binaen 
Heyeti mühterameleııiriin vereceği karar bizzarur teeh
hür ederek burada bir avdan beri Stil bir vaziyette 
ikamete mecbur obnafklığımı intaç etm*s*ir. Bu yetrm-
yormuş- glibi mWİ mumaileyh Hüsnü Beyefendi tek
rar Mersin'den mazbata celbine çahşaralk bu mazba
tanın irsaline dair Bozarttı'de Adama vilâyetine ya
zılmıştır. Maahaza Aıdana'mn bütün elviye ve kaza
larının murahlhaısforthdan mürekkep olmalk üzere vu-
kübuian İçtimai Umumide memleketin İıstMâsı vesai-
resi halfctonda görisüldüfciten sonra vafi vilâyet tara-

Celüemüzce tahtı karara alman memurin cetvelinin he
nüz gönderifcnıediğine dairdir. Temenni edelim Heyeti 
Vesileden, bunu biran evvel gömdersMer. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — îmfcâro yok 

MUSTAFA VASFİ EFENDİ (Sürt) — Onun 
modası geçti. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Vekâ-
Idtfer bu cetvelleri göndermektedir. Riyaset bu cetvel
lerin hepsini toptaduktan sonra Heyeti Umumliyeye aız 
cdecdlatiir efendim. (Pekâlâ sesleri.) 

REİS — Efendim, vekâletlerden istenilen cet-
veHîer icra riyasetiı» gönderiliyormuş. Noksandan ik
mal edildiği anda Mectüsi Alimize takdim editecektir. 
(Pekâlâ sesleri.) 

fmdan Hüsnü Beyin maabatai intihabİye meselesi mev-
zuubahfc dtmuştur. Hüsnü Beyin intihabından Mersin' 
İn malûmatı oİmadığmdaın mazbata ita edilemediği 
ve son emre imtöisalten İntihap ve izamı kihnan beşin
ci mebusun, bendenizin maefbatad itıtmabîyemin irsal 
Mmdığının ve Hüsnü Beye mazbata vermek bu hal ile 
gayri kaibili telif buturiduğımun umum kongre âzaları
nın inzimamı reyiyte tespit ve takrir dkırtduğu ve 
vatöi vilâyet Nuri Beyefendinin memiekdtiitn!m bu ar
zusuna tamaımiyle İst)İralk ederek bu rmlkarreraiü der
hal Meclisi M'ill'irrjkzte arz buyuran refiki muhteremim 
Mersin Mebusu Muhtar Fikri Beyefendimin 
beyana'tüyle kesbi vuzuh eytemigCir. Bu meseleye dair 
şubei ardesiriîn Merdinden sual buyurduğu mevad-
da cevap vürut etmiş olduğunu ümk edryoruım. Sani
yen : bâ-îâ'da arz etöiğîm veçhile son defa yapılan İn
tihap Heyetli Celflelerinln erritrlerin» müsteniden ic
ra edürniş olduğu ve bu inttShabata eylül bidayetinde 
başlanılmış ise de 15 EylÜl'de destres olunabilmiş ol
duğu ve nisabı ekseriyet kanununun her halde 21 
Eylülde Mersin'e merkez olan Ercİle vusul bulduğu 
cihette 1'5 Eylül 133« tarihli mazbata* mrtmabiyemin 
ademi kabulü cihetine gidilemeyeceğine büyük bir it
minanı kalp ile Mizar etmdkîte ve memleketime dö-
nebiıtmek ü?in HeyeSİ Utnumilyeriin leh ve aleyhde bir 
Kararını almak zaruretinde buhınduğumdan bu me-
»eteJlerînli biran evvel hitama erdirilmesi hususuna mü-
•saakfa buyurulmaKinı arz Ve istirham eylerim. Arfkara 

25 EyM 1336 
Mersm 'Mebusu 

Yusuf Ziya 

— AZAYI KİRAM MUAMELÂTI {Devam) 
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REÎS — Şube evralkı esasiyi© beraber noktaıi na--
zarmı beyan etrriiş. 

Î9MAIL SUPHİ. BEY (Burdur) — Reis Bey, Muh
tar Bey avdet edecektir yatkında. 

HASAN BASR't BEY (Karesi) — Hüsnü Beyin 
maızibatesı yokmuş, beyhude bu adaman beldıettniyeiîttL 
(öyle, öyle sesleri.) 

REFÎK BEY (Konya) — Km. söyleyeceğim efen
dim. Muhtar Bey yakmda aıvdet edecektir. Istima ede-
•İm. Bu mesele iki şeMdedir. Bir şekf, Yusuf Ziya 
Beyim msalbı müzaiksere hakrktndaiki kamunun kabu
lünden sonra mazbatasının tanzim edilmesi, 

IkİrıoîSi de; Hüsnü Beyin intihap mazbatasının 
gelmemesıdir. Her ikisi de Beşinci şubede müzakere 
edilmektedir, Bu da şulbeye haıvate edilmeli. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Şimdi efendim, yegâne 
İştirak ettiğimiz bir nokiSa vardır, o daima her isimi
zi sürüncemede bıraüamak. Hatta bu bizim Meclisimiz 
de bite başladı. Şu iş ya haktır, ya değildir. Mensin 
buradan seksen günlük yolda değüdtir ve mesele bu-
raya geleli bir aya yaklaşmıştır. Btoaenaflleyh, şube 
niçin şimdiye kadar getftrtmemı£ftiir7 Halk ise hak, de
ğilse değil demelidir. 

REFİK. BEY (Konya) — Cevap ahnamaımıştar 
maaittteessüf. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Alınamamış ise ora* 
dan buraya gelmiş bir çok ankadajşüanmız vardır, on
lardan tahikük edilebilirdi. Vali de buradan yeni gtrttli ve 
zannediyorum ki, cevap vermeyecek bir vali debidir. 
Hattâ malkine basma bir ariksaıdajş gönderdik ve maki
ne basında bunun cevabı aldırdır. Her iki taırafı da 
sen mebussun diye birer boncukla bekletmek doğru 
değildir. Binaenaleyh bendeniz bu noktada kendi' mfü-
ISıhaza'tı mt arz etmek üzere evvelemirde şubeden ce
vap beklerim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafoilsaırı Salhîp) — 
Efendim, bu istidası okunan arkadaşın evrakı şulbeye 
10 teşrinievvel 1336 da tevdi edilmiş ve 16 da şubede 
müzakeresi icra edtntiştür. Tertlkflkaltta, bu zata maz
batasında, kendi istidasında rnüriderffc olduğu veçhile, 
intShsaibaltm hangi tarihte yapıldığı mezkûr değffldKr. 
Neticesine 15 Eylül'de desteres olduğu gösteriliyor. 
intihaba* şüphesiz daha evvel yapılmıştır. Mensin me
bustan meyaınmda Hüsnü Bey arkadaşımız; da MecK-
se dahü olmuş ve Mersin beşinci mebusu oHaırafk gel
miştir. 

HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — O zatm maz
batası yokmuş. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamk) — Müsaade 
buyurun... Şimdiye kadar mazbatası gelmemiştir. Emin 
Efendi isminde bir zat mebus imiş, Emin Efendi isti1-
fa etmiş. Emin EfendMn istifası üzerine mahaHİ ku
mandanı bir telgraf veriyor, Hüsnü Beyin Boütt Efen
di yedine mebus intihap edildiğini aynı telgrafla ytbe 
o Kuvayi NfîUiyö Kumandanı olan zat Silifke Muta
sarrıflığına bildiriliyor. Sffiîfilee Mutasarrıflığı da Mec
lisi âlirtfee işar ediyor, piyor k!i; Mensin mebusluğuna 
Emin Bfertdinlİn yerine Büsttü Efendi intihap edft-
mişîir. Divanı Riyasetde tebliğ ediyor, bu adam bu
raya geliyor. Divanı Riyasetin müteaddid tekâdataa 
rağmen mazbatai MtÜtıabiyeBİ gelmemiştir. Sonra Si
lifke Mutasarrıfı diyor ki : Bu zatın namına mazbata 
ydkitur. Bu adam inltihap edinııemlştiİr. Sontra Dîvanı 
Riyaset; siiz bu zat İntihap ediîmistir diye yaadımz 
mealinde Adana vilâyetine bîr telgraf yazıyor. Tekrar 
Adamamdan, bu zata inühap edilmediği bildiriliyor. 
Sonra Emin Efendinin İstifası üzeriine bunun intihap 
edifldigi mazbatasında mezkûrdur. Bu zatın, yam 
Hüsnü Ef ertdınin tütUhap edildiği anlaşılıyor. JstSfa eden 
adam birdir, onun yerime intihap edilen zat ikildir, Ya1-
rii intihap edildiğimi iddia eden Hüsnü Bey intihap edf-
mştir deniliyor. Ortada bir İddia var, fakat İntihaba 
dafir bir mazbata yoktur. Müsaade buyurun efendim, 
vatoz cereyan eden muhaberatta, o tetgrafm breran-
de deniyor İdi; Hüsnü Efendinin intihabı (Emre, Ef-
reriîk) na'bîyelerİnde İcra edilmiştir. Şube bu ciheti 
16 teşrinievvel 1336 tarihlinde tahtı karara alacak so
rulmasını ve .filhakika mumaileyh hutiihap edilmiş ise, 
oradaki azalara, ahaliye, onun namına mazbalta tan
zim ettirerek ve imza edilerek göiDdeıSImesSrü... (Su
bay» bir şey gelmemiştir sesleri.) 

RBFÎK BEY (Konya) — Şu halde netüceye io-
tfeatr zaırurild'ir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Talbiİ, 
Mensin mebuslarım alt mazbata şubece tööfclk ve mü
zakere olundu. Hüsnü Beyin mazbaltasırıın ademi vü
cudu, İırfShapta alâkadar olan Müdafaai Hukuk Ce
miyetinin sükûtu üzerine, Inttjtiabı İcra etmiş olduğu 
Mdirilen (Erçtfî) vesaire heyetli Jhtöyariyeterfnden tah-
kük ile, mumaileyh Hüsnü Bey filhakika inöhap edil
miş ise, onların JmzalariyJa bir maızbaitıaismm irsaüntt 
ifahtı karara alddk ve İlâh... Biz şu noktadan bunu tah
tı karara afctıfc. Eğer Mıalkflka orada kvtihap edamiş de 
bunun namına bir matzfoata vertİMrSe bununla beraber 
altıncı bir mebus dalha olmuş oluyor, Yusuf 2Sya 
Efendiyi hakikaten işitiyoruz, bu adam oradan intihap 
edtlmam%tİT. rstüdasmda söylüyor. Eğer oradan intihap 
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editmemişse onun mebusluğunu tetkik, etmek, icabe» 
der. Bu ise Hüsnü Efendi mesötesinkı halline müte
vakkıftır. (Doğru sesleni). 

ŞEVKİ BEY (içel) — Efendim, bu k i arkadaşı-
mrzuı intlhabatı hakkında biraz sizi meşgul edece
ğim, affınızı İstirham ederim. Hüsnü Bey evvelce 
Konya'da Kuvayi milliye kumandanı bululuyordu. 
Tertip etmiş olduğumuz Kuvayi mSlfÜye Mersm üze
rine hareket edeceği zamın, bunun Süitöte'ye gönder
diği bir adam - ki Emin Resa namında Edirneli bir 
zattır. - Hüsnü Beye hoş görünmek İçin, Mersin'den 
mebus intihap edildiniz, diye bir telgrafla gelip, Si
lifke Mutasarrıfına der ki : Hüsnü Bey intihap edildi. 
Bsası yok. Bilâhare, buradan, Makamı Riyasetten de 
telgraf venkfer. Hüsnü Beyin bir şeyden haıberi yok. 
Hüsnü Bey mebus oldum diye buraya getir. Buradan, 
Makamı Riyaset tarafından beş attı defa «"Maibata-
sını gönderiniz» diye telgraf gönderilir, orası mazba
tayı gönderrrtez... İntihap yok kü, göndersinler. Bida-
yeten beş möbus intihap edilir. Müderris Emin Efem-
di gelmekten istinJkâf ediyor. Buradan İsrar edildiği 
zaman, ya mebus gönderiniz, yahut intihap edimiz, 
gönderime deniyor. O Emin Efendi istifa ediyor. Bu 
Yusuf Ziya Bey Mersinlidir. Oranm Gurup kuman
dam idi. Bunu Mersin, Tarsus ahalisi kUttihap ediyor
lar. Vali Vekili İsmail Safa Bey de hazır oklukları 
halde... Bu da malûmu âliniz intihap meselesidir, öy
le bir günde, beş günde bitecek gibi değildir. Bütün 
Mersin'in, Tarsus'un ve nahiyelerin bütün müntehip-
leri toplanıp bir araya gelmedi bir aya mütevakkıftır. 
Mazbatasını on beş Eylülden İtibaren yaparlar. Hal
buki, Nisabı Ekseriyet Kanununda tarih gösterilme
miştir. Bir kamımın tarihi neşri gösterilmediği takdir
de, fcavanin ve kavaldi umumiye ikitizastnea, meriyeti 
altmış bir gün sonra olmak icaıbeder. Bunun üzerine.. 

REPtK BEY (Konya) — Sırası geldiği zaman mü
zakere edilecek bir mesele. 

ŞEVKİ BEY (Devamla) — Bunun üzerine arkada
şımız gelmiştir. Hitenü Beyin katiyen mazbatası yok
tur. 

NEBÎL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Her iki İn
tihap da yolsuz efendim. 

ŞEVKİ BEY (Devamla) — intihap bir günde, beş 
günoe bitmez efendifer. intihap tâafcai, mutlaka iki 
aya mütevakkrftır, Hem meşgul bir memleket... Her
halde Yusuf Ziya Bey kardeş/itnizin Heyeti Ce-1'ikın.iz-
den mebusluğumın tasdikini temenni ederim. 

REFİK BEY (Konya) — Şubeden gerdikten son
ra. (Haltodeceksek devam edelim sesleri). 

REİS — Şubeye tevdiini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Şube lizımgeten cevabı verdi, hacet yok efeodm 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reye vaz bu
yurun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Muayyen bir müddet 
zarfında cevap vermek üzere şubeye gitsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
buyurun arz edeyim. Yafauz iki çift maruzatta bulu
nacağım. 

REİS — Sözü daha evvel başkaları aldı, söz söy
leyecek iseniz söz Emin Beyindir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Evvelce 
Mehmet Emdn Efendi isminde biri intihap ediimJş, 
bu intihap edilen Mehmet Eırtin Efendi buraya gel
memiştir. Mersin Mebusu Muhtar Bey var. Bir kere 
kendisinden izahat alalım, daha iyi olur. Hakikat an
laşılsın. 

MUHTAR BEY (Mersin) — Bendeniz zannediyo
rum ki, bu mesetenin anlaşılmayacak bir noktası kal
madı. Bu kumandanın işarı üzerine bir mebus gel
miştir. Mazbatası yoktur. Hüsnü Beyin katiyen bir 
mazbatai intihabiyesi yoktur ve intihap da yapılma
mıştır. Mazbatası olmadığından gönderilmemiştir ve 
kendisi yazılan telgraf üzerine, kumandanın işarı üze
rine buraya gelmiştir. Yalnız telgraf üzerinedir. Me
sele böylddir. İsterseniz tahkik edersiniz. Cereyanı 
hali vilâyet resmen bildirsin. Bize kanaat gelsin. Ha
kikat budur. (Gürültüler) (şubeye sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad)' — Efendim 
Mersin mebusluğu namına üç iratihapname yapılmış. 
Birisi Mehmet Emin Efendi; malûmu âlîniz. bir me
busun İntihap mazbatası gettpte kabul edihnedikten 
soınra istifasını kabul etmiyorsunuz. Evvelemirde Emfcı 
Efendinin intihap mazbatası germemiş. Aynı zamanda 
istifanamesi de yok. Emin Efendinin istifanamesini 
Meclis kalbul efitikten sonra Hüsnü Efendinin mebus
luk meselesinin halli lâzmıgeîir. ikincisi; bu Hüsnü 
Bey Mecl'İBe isttra'k etmiş, aylarca devam etmiş, tah
sisat almış. Tabii bunun bir mazbatasını şube tasdik 
etmiş olacaktır. Tahsisattım da tamamen almıştır. Bu 
Enetin de tetkiki tâzmıgelir, 

ABDÜLKADİR RBMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Reis Bey. bize daha sıra gelmeyecek mi? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 
5 Eylül tarihine kadar ne kadar mazbata varsa beş 
EyMden evvel yapılmıştır. Yusuf Ziya Efendinin is-
katı lâzımgelir. Eğer Hüsnü Bey ibraz edemezse onun 
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da ıskatı lâzımgdtr. Bu meseleyi ancak şube temizle
yecektir. 

ıBİr kaç gün şubeye müsaade ediniz, şubeye gitsin, 
şube halleder. 

ABDÜLKADtR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Mesele zannediyorum ki lüzumu kadar tenevvür etti. 
îki efendi var; bunlardan birisi, kendi maiyetinde bu
lunan bir adamın tayini ile buraya gelmiş ve para al
mış. Bundan heyeti temsıtiyenin idare adamı olan 
Mersin mutasarrıfı mesulü mutlaktır. Bir kere Hüsnü 
Beyin mazbatası bulunmam abla buraya kadar gel
mesinden husule gelen zararm ve burada bulunduğu 
müddetçe aldığı paraların tazmini idare adamına ait
tir. Öyle bir mesele yoktur burada. Sonra Süleyman 
Sırrı Efendinin buyurduğu Emin Efendi meseîesi, 
mutlaka intrhaibı mütaakip buraya gelmek veyahut 
mazbatası buraya gönderütndc suretiyle, mebus inti
hap edildikten sonra feragat etmesi lâzangelir. 

Sonra Yusuf Ziya Bey arkadaşımız hakkında 
Mersin'den mazbata yapılmış, etimizde bir mazbata 
vardır. Sonra bir de Rıza yahut Rosa isminde bir 
kumandan ve vazifesini düşünmeyen, ehemmiyet ver
meyen bir mıuttasa<rnf var. Mesele gayet basit, şu hal
de mesul olması lâzımgelen bir mutasarrıf yar. (Mu
tasarrıf yok sesten). Yoksa mesul olacak kimse yok
tur. Mesul edecek bir oihet kalmıyor. Şu halde elinde 
bir mazbatası olan arkadaşın kabulünden başka 
çare yoktur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — En doğrusu budur. 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — Bir liva intihap 
edip göndermiştir. 

FAİK. BEY (Cebelibereket) — Efendim, vaktiyle 
Hüsnü Bey, intîhap edildin, gel Meclise dîye davet 
ediliyor. Makamı Riyaset de tekrar ediyor. Bunun 
üzenine Hüsnü Bey buraya geliyor ve bir kaç Meclise 
devam ediyor, müzaöereye iştirak ediyor. Ondan son
ra ikinci bir efendi geliyor, dıiyor ki; mebus benim 
ve benim bir mazbatam vardır. Bunun üzerine şubece 
tetkiki keyfiyete lüzum görülüyor ve Hüsnü Bey na
mına gelmiş bîr mazbata bulunmuyor. Fakat maz
batasını gönderin diye• vukubutatt müracaata, bunun 
mazbatai intihabiyesi yoktur diye cevap gelmiyor. 
Meselenin mühim noktası budur (Cevap var sesleri). 
Bendeniz evrakı tetkik eden şubede bulundum, evrak* 
bitrer birer tetkik ettim, böyte bir kâğıt ve karar olsa 
tidi bugün mesele halted*nis olurdu... 

REFİK BEY (Konya) — Doğrudur. 
FAtK BEY (Devairrna) — Bugün onun üzerine 

şdbe karar vermiştir. Bu zat iritJhap edilememiştir, 

ABDÜUKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Mazbata fiilen cevaptır. Emin Efendinin yerine filân 
adam Mersin mebusu intihap edilmiş böyte bir şey 
yoktur. 

FAtK BEY (Devamla) — Fafcat Adana'nm haiz 
olduğu hususiyet, İntihap zamanındaki met ve cezir 
nazarı dikkate alınarak, bugün bundan evvel memur 
olan efendilerden sorulmaya lüzum görülmüştür. Me
selenin mahiyeti budur. Ancak mahallinden gelecek 
cevap bunu halledebilir. Yoksa cevap gelmedikçe di
ğerinin İntihabına, irrfkân yoktur. 

ABDÜLKADtR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Bir sual soracağım zaîtıâtinize. Mersin'den intihap et
mek hakkını haiz olan kimselerin verdikleri mazbata 
mı, encümenin veyahut şubemin arzu etiği şeye cevap 
teşkil eder, yoksa oradaki bir kaymakamın cevaıbı mı 
cevap teşkil eder? 

FAtK BEY (Devamla) — Bu sualin cevabım de
min arz etmiştim. Bunun cevabı, Adana'nm geçirdiği 
ahvaldir, met ve cezirdir. Adana harp dolayısıyla 
muhtelif vaziyetlere girdi, bazan burası merkez oldu, 
bazan şurası. Hattâ o kadar şeyler olmuştur ki; ken
di kendisine brrisıicıin gelip kaymakamldc saudalyası-
na oturarak idareİ umur ettiği görülmüştür. Binaena
leyh bu kadar keşmekeşi idari içerisinde nasıl sizi* 
muntazam bir kayft çıkarıp verebiltiriler? Onun ioin 
her halde encümenin sualine cevap almak lâzımgel'ir. 

REftS — izahat kâfidir. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. Efendim. 
(Gürültüler). Gürültü etmeyiniz Efendim, şimdi bir 
kere encümene vermek var, bir de Heyeti Umumiye-
de müzakere etmek var. (Encümene «esteri). Müsaade 
buyurunuz efendim. Birer birer reyinize arz edece
ğim. Evvelâ hür şubeye havalesini kabul edenîer el 
kaldırsın (Anlaşılmadı sesleri; gürültüler). Tekrar1 

edeceğim, gürültüyü kesiniz kî dinleyiniz, Yusuf Zi
ya Beyin bu müracaatınla şubeye havalesini kaıbul 
edenler el kaldırsın. Aksini reye koyacağım. Ellerinizi 
İndiriniz. Aksini kaıbul edenler el kaldırsın. Aksi ka
hiri edilmiştir, 

'Bu mesele burada haledüecejctîr demektir. Bunu 
reyinize arz ediyorum. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Doğrudan doğ
ruya kasbulünü reye koyunuz. 

REİS — Emin Efendinin İstifası, mazbatası bu
raya gelmeden, yani Heyeti Celilenin tasvibine iktâ-
ran etmeden mahallinde vufcu bulmuştur. Şimdi Ehlin 
Bfendtnin mebusluğu ınevzuulbalhJs değildir. Meclis
çe bir kere bu mesele tavazzuh etti. Hüseyin Hüsmi 
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Bey, Emin Resa namında bir müfreze kumandanının 
işarı üzenine mebus intihap edilmiş ve kendisine geli
niz diye telgraf verilmiştir. Bunun üzerine Hüseyin 
Hüsnü Bey buraya gelmiştir. Fakat bir buçuk ay zar
fında vukuburan müracaatlara, henüz Adana vilâye
tinden Hüsnü Beyin intmaJbını müşir mazbata gelme
miştir. Bilâkis bunun yerine Yusuf Ziya Bey maz
bata ite gelmiştir. Hüsnü Beyin mebusluğu hakkında
ki! telgrafı yazan elyevm bu suiistimalinden dolayı 
Konya hapishanesinde mevkuftur. Şimdi Hüseyin 
Hüsnü Beyin mazbatai intihabiyesi olmadığı için bu, 
mevzudbahis değildir. Binaenaleyh bunun mevzuu-
'bahis olmamasını kabul buyuranlar lütfen d kaldır
sın. Şimdi Hüseyin Hüsnü Bey meselesi yoktur. Ge
lelim Yusuf Ziya Bey meselesi ne; Yusuf Ziya Bey 
Nisabı Müzakere'Hakkındaki Kanunun, yani 5 Eylül 
1336 tarıM Kanunun mer'iyetinden sonra... (Gürül
tüler). Müsaade buyurun. 

ATİF BEY (Beyazit) — Bu ciheti şube kabul 
eder. 

REİS — Müsaade buyurun. Meselenin esası bu 
suretle halledildikten sonra, bu mazbatayı şurada 
tetkik ile kararını vermek var, ve bir de... (Gürül
tüler, şubeye, aynen kabul sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, mazbata şubece tetkik edilmiştir. Demin; 
Hüseyin Hüsnü Efendinin liva intihabı vâki midir, 
değil midir diye bir müsvedde okudum. O vakit bu 
mazbata tetkik edilmiş ve muvafık görülmüştür. 
Ancak Hüseyin Hüsnü Efendinin meselesi bu işi te
hir etmiştir. Efendim mazbatanın tarihi 15 Eylüldür 

'REİS — Şu halde şube namına Şükrü Bey be
yanatta bulundular. Mazbatanın tarihi. (Gürültüler) 
müsaade Ibuyurun. Mazbata teftik edilmiştir. 'Manii 

intihap bir hali yoktur. (Tetkik edildi, edilmedi sa-
daları) efendim durunuz! Rica ederim. Oturunuz. 
Daha reye koymuyorum. 

Meseleyi bir kere izah edeyim, ondan sonra reyi
nize arz edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
Mazbatanın tarihi 15 Eylüldür. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Öyle amma kabul et
tiğimiz kanunda 5 Eylül tarihi neşrinden muteber
dir diye bir şey yoktur. Binaenaleyh böyle tarihi neş
rinden muteberdir diye bir kayıt olmazsa, umum ka-
vaninin neşir ve tamimi, terini tebliğden itibaren alt
mış bir gün sonra meri yüicrs dır. 

RBİS — Müsaade buyurunuz efendim. Henüz 
reye vazetmiyorum. 

ATIF BEY (Bayezit) — Efendim, usulü müzake
reye dair arz edeceğim. 

REİS — Söz yoktur. Müsaade buyurun. Şimtti 
burada iki şık var. Birisi: Encümene verilmesi, hal
buki encümen tetkik edildi diyor. 

ATIF BEY (Bayezit) — Edilmedi efendim. Bu 
doğru değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY «Karahisarı Sahip) — 
Şubece tetkik edilmiştir. Müsaade buyurunuz da 
izah edeyim. 

REİS — Söz yoktur artık. Yusuf Ziya Bey hak-
kındaki mazbataya burada karar verilmesini arzu 
edenler el kaldırsın. Ellerinizi indiriniz efendim. Ak
sini reye koyacağım. Mazbatanın şubeye tekrar git
mesini arzu buyuranlar lütfen el kaldırsın. Mazbata 
şubeye gitmiştir. 

On dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum, 
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İKİNCİ CELSE 
Açıhntt Saati : 4,45 Badezzeval 

REİS : Reisi Sani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Refflt Bey (Konya), Haydar Bey (Kütahya) 

REÎS — Meclis taiüsat edildi. Müzakereye başlıyo- ruz. 

8. — MAZBATALAR (Devam) 

i. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, fe
dakârların sureti taltifi hakkında (istiklâl madalyası 
kanunu) teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Müdafaai Mil
liye encümenleri mazbataları. 

4. — Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası ve Encü
meni mahsus mazbatası. 

5. — Dahilî kıymeti mukadderdi mekâtip ile 
Posta paketlerinin ücuratı teminiyesinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. 

6. — Adana vilâyetinin işgalden evvelki kaza
ları ihtiva etmek üzere Cebelibereket sancağiyle bera
ber yeniden tesisine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

7. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkında kanun 
lâyihası ve Kavaninİ Maliye ve Dahiliye encümenle
ri mazbataları. 

REİS — Encümenlerde ihzar edifip tabedilen ve 
Heyeti umumiyeye maledflen evrakı Heyeti celilenize 
tevdi ediyoruz. Fedakârların sureti taltifi hakkında 
'Müdafaai Milliyete tetkîik edilen teklifi kanuni prog
ram encümence tetkik edilen lâyihai 'kanuniye, Pos
ta paketleriyle kıymetli mektuplar ücuratı hakkındaki 
lâyihai 'kanuniye, Adana vilâyeti teşkilâtı mülkiyesi 
hakkında lâyihai kanuniye, sicilli riirfus 'kanununun 
bazı mevadım muaddil lâyihai kanunîye, bunları ruz-
nameye ithal edeceğiz. 

8. — Karasi Mebusu Hasan Basri Beyle rüfeka-
smın, düğünlerde meni israfat hakkında teklifi ka
nunisi 2/23 ve Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, dü
ğünlerde israfatın menine dair takriri ve Dahiliye En
cümeni mazbatası. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Efendim, 
maiûımıâÜniz olduğu üzere, Anadolu nun en mühim 
dertlerinden biri de düğün masrafları der'dîdir (işit
miyoruz sadaları) efendim, malûmu;liniz olduğu üze
re, Anadolu masraf) arın in en mühimlerinden biri de 

düğün masrafları derdidir. Bu dert bizim neslimizi 
duçarı inhitat ve izmihlal ediyor. MalûmuâKniz ol
duğu üzere, Meclisi âlin<n başlıca vazaifinden biri 
de; İktisadî ve içtimai dtıtlere çare bulmaktır. Nü
fusu tenakusa uğratan esba'btan biri de, İzdivacı iş
kâl eden şeylerdir. Binaenaleyh livamızda medit tec
rübelerimize İstinaden, 15 Mayısta refiki muhtere
min Basri Beyle ıberaber Meclisi âliye düğün masa
rifine ve düğünlerde irtikâp edilen israfa! hakkında 
bir teklifi 'kanuni 'takdim etmiştik. Bu teklifi kanuni, 
aynı zeminde olarak Trabzon Mebusu Hüsrev Bey
efendi tarafından verilen takrir ile tevhit edilerek Da
hiliye Encümenine tevdi edilmişti. Fakat Maalesef 
altı aydır bu teklifi kanunimiz encümenden Meclisi 
âliye gelmedi. Binaenaleyh Nizamnamei dahilinin 
maddei -mahsusası mucibince, encümenlerde 3 aydan 
fazla kalan rşter Heyeti umumiyeyi mırtrteremenın 
ittihaz (buyuracağı karar ile .buraya gelir ve burada 
müzakere edilebilir; binaenaleyh bendeniz gerek (bi
zim tarafımızdan takdim edilen teklifi kanunimiz ve 
gerek Hüsrev Beyefendinin takririnin tahini ve He
yeti muhteremeye tevzii ile gelecek içtimaa şevkini 
ve ruznameye ishalini ehemmiyetle istirham ediyorum 
(pek muvafüc sadaları). 

REİS — Efendim encümenler namına söz söyle
yecek var mı7 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bendeniz 
Stfmiye ve muaveneti içtimaiye encümeni namına 
söylüyorum. Canik Mebusu Hamdi Beyefendi de 
bekârlardan vergi alınması hakkında bir teklifte bu
lunmuştu. Bu teklif Muaveneti içttmaliye ve Sıhhiye 
Encümenine gelmiştir. Efendi Hazretleriyle Hüsrev 
Beyefendinin takrirlerinin bizim encümenimize hava
le edilmesini ve ikisinin bir arada çıkarılmasını tek
lif ediyorum. Üç beş gün sonra çıkaracağız. 

HASAN BASRl BEY (Karesi) — Müsaade bu-
yurulur mu Reis Bey? Altı aydan beri bjzim teklifi 
kanunimiz Dahiliye Encümeninden maatteessüf çık-
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matruştu*. Nizamnameİ dahili sarihtir. Üç aydan 
fazla bir encümen evrakı tutamaz. Binaenaleyh 
biz bu Nizamnameİ dabİU mucibince teklif edi
yoruz, Heyeti muhtereme, doğrudan doğruya bu ev
rakı celp (buyursun ve burada müzakere etsin. Nizam
nameİ da'hjli mucibince bu bizim hakkımızdır. Efen
dim. 

OPERATÖR EMtN BEY — Yanlış encümene 
gitmiş. 

REİS — Mesele anlaşıldı. Şimdi Basrİ Beyle 
Albdülgafur Efendi bîr teklifi 'kanunîde bulunmuşlar, 
epice zamanden beri ait olduğu encümen tetkikatını 
ikmal edip Heyeti umumiyeye tevdi etmemiş. Nizam
nameİ dahilî mucibince uç ay geçtikten sonra Heyeti 
umumiye arzu ederse encümenden celbeder ve mü
zakere edeMİr. Emin Beyefendi de Şifahiye Encüme
ni namına vaki olan teklifinde, bu teklif han
gi Encümende ise, o encümenden alınarak Sıhhiye en
cümenine tevdiini talep ediyor. Şimdi iki şey vardır. 
Evvelâ teklif sahibinin talebi veçhile Heyeti umumi
yeye ceîbiyle tap ve tevzi edilmesini reyinize arz edi
yorum. Teklifi kanuni sahibi olan Basri Bey ve Ab-
dülgafur Efendinin talepten veçhile, teklifi kanuni
lerin Heyeti umumiye nıznamesine ithaliyle tab ve 
tevziini ve Heyeti Umumi yede müzakeresini kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. (Kabul sadalan). Ka
bul edilmiştir efendim. Ta!b ve tevzi ve ruznameye 
ithal edeceğiz. 

8. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin manii 
intihap bir hali olmadığından mazbatasının tasdikı-
na dair şube mazbatası. 

REİS — Efendim Mersin Mebusu Yusuf Ziya 
Beyin mebusluğu hakkındaki evrakını şu'be tetkik et
miş neticesini arz ediyor. Kalbul etmiş (Kabul sada-
tan). 

Sulbe Mazbatası 
işbu mazbatai intihabiye tetkik kılındı. Muma

ileyh Yusuf Ziya Efendinin manii intihap bir hali 
olmadığından mebusluğunun kalburunu Heyeti Umu
miyeye teklif ederiz. Ancak 15 Eylül I336'da maz-
'baita verilmiş ve nisabı müzakere kanunu ise 
5 Eylül 1336 tarihinde kabul edilmiş olduğundan bu 
cihetle kavarkH umumiyeye tevfikan intihabın mer'i 
olup olmadığını Heyeti umumiyenin takdirine arz ey-
İSIİLj 

Efendim Adliye Encümeni namına, Adliye Vekâ
letine bir vekil intihabı 'hakkında uzun bir talep var
dır. Hulâsası: Adliyeden epeyce zamandan beri Ce-
lâlettin Arif Bey gittiler, henüz avdet etmediler, He
yeti Vekileden bir zat vekâlet ediyor, fakat onun 
resen vazifesi olduğu İçin mütemadiyen adliye işle
rine bakamıyor. Adliye Vekâletine bir vekil intihap 
edilsin. Adliyeye vekil intihabının 'bugünkü ruzna-
mei müzakeraia alınmasını kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. (Kabul sadalan). Kabul edilmiştir. 
Ruznameye İthal ettik, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Düzce'nin 
müstakil liva haline ifrağı hakkındaki teklifi kanu
ni halen Dahiliye Encümeninin elinden çıkmamıştır. 
Rica ederim çıkarsınlar, 

ŞEYH SERVET EFENDİ {Bursa) — Reis Bey! 
Vekil vekâleti mi, yoksa resen vekil mi? 

RBtS — İntihabı yaparken Heyeti Celilentn ar
zusuna göre, tabii Celâlettin Arif Bey Adliye Veki
lidir. Onun namına vekil mi, yoksa resen vekil mi, 
Heyeti Cetilenİn arzusu bilir. Bu hususta müzakere 
açmak isterseniz açarım. Fakat Celâlettin Arif Bey 
vekildir, mezundur, avddt edinceye kadar adliye 
umurunu tedvir etmek üzere bir vekil intihabı lâzım
dır. Binaenaleyh hilâfına söz almak isteyen varsa ve
reyim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (jKarafoisarı Sahip) — 
Mesele Celâlettin Arif Bey gelinceye kadar yerine 
bir vekil tâyinidir (Muvafık sesleri). 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim şubenin bunu 
buraya göndermesi bendenizce doğru bir şey değil
dir. Şube bitir ki; bir kanunu biz burada kabul et
sek ve Riyasetin evrakı arasında 40, 50 gün, İki ay 
kaka, sonra o kanunu yarın bir mahkemeye gönder-
sek, ondan üç gün evvel, yani kanunu mahkemeye 
göndermeden evvel birisi bir cürüm işlese, o adamı 
o kanunla mı tecziye edeceksiniz? (Hayır sadalan). 
Binaenaleyh bu meydandadır -ki kanun her mahalde 
tarihi tebğirtden itibaren meriyulicradır. (Aferin, afe
rin sadalan). 

Kanunun içinde eğer «tarihi nesrinden İtibaren 
mer'idirft diye tasrih edilmiş ise orada 'tarihi neşrin
den itibaren muteberdir. Eğer «tarihi nesrinden iti
baren muteberdir») diye tasrih edilmemiş ise - ki bu 
bizim kanunda tasrih edilmemiştir • 61 gün sonra 
meriyulicradır. Bunun kavaidi umumiyesi hakkında 
ayrıca bir kanun var. Bu kamın ise, 21 Eylül 1336 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devan) 
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da oraya tebliğ edilmiştir ve halk intihaba başlamış, 
mebusunu intihap etmiş ve neticelendirmiş, mazba
tasını tanzim etmiş ve ondan sonra kanun oraya teb
liğ edilmiştir. Bendenizce bunu müzakereye büe ha
cet yoktur, (kabulünü teklif ederim. (Kabul sesleri). 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Kendim bende
niz bu mesele münasebetiyle bâr takrir vermiştim. 
Arkadaşlarımın bazıları hakkında ittihaz edilen ka
rarlarda 'bir yanlışlık var. Bunu Heyeti Umumiyeniz-
<den istifham ederim. (O is başka sadalan), Bu da 
aynı bir meseledir. Kanunun tefsiri meselesidir. Ka
nun tarihi neşrinden mi muteber olur? Yoksa ma
kabline şümulü var mıdırî Bu ciheti tasrih buyur
manızı istirham ederim, 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Peki ben orada ka
nun yaptığınızı ne bileyim? 

BİR MEBUS BEY — Bir Ikanunun makaMine 
şümulü olamaz. 

REİS — Muamele! intihalbiye ve mazbata! inti-
habiye hakkında söz söyleyecek söylesin. Diğer me
sele ayn 'bir meseledir. Söz isteyen var mı? (Hayır 
sadalan). (Kaıbul sadalan), Müsaade buyurursanız 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatine bir şey arz ede
yim; nisabı müzakere hakkındaki kanun, hukuku 
esasiyeye mütaallifc olduğu için, zabıtları tetkik bu-

/. — İşgal dolayısıyla terki mevkie mecbur ka
lan memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazeneİ 
Maliye encümenleri mazbataları. 

REtS — îşgai dolayısıyla hicrete mecbur olan 
memurin ve ailelerine harcırah itası hakkındaki lâ-
yihai (kanuhiyenin müzakeresine başlıyoruz. Matfouu 
eUerinizdedir. Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var ıra? (Anlaşılmadı efendim sadalan). 

23 . 8 . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Düşman işgali dolayısıyla terki mevkie mecbur 
olan memurin ve ailelerine harcırah Hasma dair 
Umuru maliye vekâletinden tanzim kılman kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Vekile-
ce ledettezekfcür tasvip olunarak teravi müzakere 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine tevdii takarrür et-
mis. olmakla ifayi muktazasım rica ederim. 

Büyük Millet Meclîsi Reisi 
M. Kemal 

yurursanız görürsünÜE 'ki, şu tarihten itibaren meri-
yülicradır denmemiştir. Çünkü Kanunu esaside böy
le bir şey muteamet değildir. Binaenaleyh bu mesele 
'İçin Heyeti Celilıemz arzu ederseniz bir müzakere 
açabilir. Yok böylece kabul ediyorsanız; ayrıca re
yinize vazederiz. Kanun meselesi hariç olmak üze
re, mazbatai intihaibiyeyi, yani Yusuf Ziya Beyin 
mebusluğunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul sesleri). Yusuf Ziya Beyin mebusluğu kabul edil
miştir (Alkışlar). Kanun meselesi ayn bir şeydir. 

OPERATÖR BMİN BEY (Bursa) — Reis Bey 
'bu meseleye mütaallik bir şey arz edeceğim. Müsaa
de buyurulur mu? Geçende de beşinci şube 6 Eylül 
1336 tarihinde bir mazbata reddetmişti. Şu halde o 
arkadaşımızı da mağdur etmek doğru değildir. 

REtS — Şimdi malûmu âliniz mevzuu müzake
re yoktur. Bu zemin üzerinde bir talepte bulunmak 
arzu eden Beyler bir takrir versinler, mevzuu müza
kere yaparız. Onun üzerine söz veriirz (Şimdilik lü
zumu yoktur sadalan). Ruznamei müzakerata geçi
yoruz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey! 
Bedeli nakdi kanunu en sonraya konmuş. Halbuki 
geçenden bakiyesi vardır. Binaenaleyh onun müza
keresi lazımdır. 

işgal dolayısıyla terki mevkie mecbur olan memurin 
ve ailelerine harcırah itası hakkındaki kanun esbabı 

mucibe lâyihası 
Düşmanın işgal ve istilâsı üzerine mevkii memu

riyetlerini terkederek dahile çekHen memurine har
cırah itasına dair eldeki harcırah kararnamesinde bir 
madde ve sarahat yok ise de ekseriyetle pek sefil ve 
perişan bir hakle terki meva île bir çoklan bütün 
eşya ve sairelerini olduğu gibi bırakarak şu suretle 
amali milliyey» sadakatlerini maddeten fedakârlık 
İbraz ile de teyit ve ispat eylemiş olan ibu kabil me
murine ihtiyar eyledikleri masraf ve külfetin mu
kabili tesviye edilmeyerek sefalet ve zaruretlerine 
meydan vermek muvafıkı nısfet ve madelet olama
yacağından bunlardan Hükümetçe irae edilen en ya
kın liva merkezlerine veya muvakkaten merkez itti
haz olunan mahallere gidenlere harcırah kararname-
sine tevfikan harcırah itası ve ailelerini de beraber 
nakletmiş olanlara başkaca aile harcırahı verilmesi 
ve mevkii memuriyetleri düşman istifasından İstifi-
lâs edilip avdete muvaffak olanlara usulen avdet faar-

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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cıraihı dahi İtası muvafık görülerek bu bapta tanzim 
olunan mevaddt kanuniyeye ana göre fıkarait tazi
me dercedilmiştir. 

işgal dolayısıyla terki mevkie mecbur olan memu
rin ve ailelerine harcırah itası hakkında mevaddı 

kanuniye 

MADDE t. — Düşman istilâsına mâruz kalmak
la terki mevkie mecbur olan memurin en yakın liva 
merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan ma
halle gitmek şartıyla mevkii memuriyetiepiyle iltica 
ettikleri merkez arasındaki mesafe İçin harcırah ka
rarnamesine tevfikan masarifi seferiye altızına fcesbi 
•istihkak ederler. Bu suretle terki mevki eden memu
rin ailelerini de «beraber nakletmiş oldukları takdir
de başkaca aile harcırahı dahi alırlar. 

MADDE 2. — Mevkii memuriyetleri düşman 
istilâsından İstihlâs edilerek yerlerine avdet eden bu 
kabîl memurlara son mültecalarıyfe. mevkii memu
riyetleri arasındaki mesafe için avdet harcırahı ve 
aileleri de beraber ise ayrıca aile harcırahı verilir. 

MADDE 3. 
teberdir. 

İşbu kanun tarihi nesrinden mu-

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

M. M. V< 
Fevzi 

Umuru Da. V. Vekili 
Umuru Hariciye V. 

Umuru Maarif V. Na. 
Mahmut Celâl 

Umuru Nafıa V. 
Umuru iktisadiye V. 

Mahmut Celâl 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Umuru Adliye V. r* 
Ahmet Muhtar 

Dr. Adnan 
Ahmet Muhtar 

Umuru Maliye V. 
Ferit 

İsmail Fazıl 
Umuru Sıhhiye V 

Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 

Riyaseti Ceüleye 

Düşman istilâsına maruz kalan mahaller memu
rinine ve ailelerine harcırah itası hakkındaki lâyihai 
kanunîye mütalaa olundu. Düşman İşgaliyle mahalli 
memuriyetlerinden infikâfc mecburiyetinde kalan 
memurların terki mevki eylemeleri zaruret ilcasiyle 

vuku bulduğu ve bu kabîi memurinin pek mühim 
zararlara uğrayarak ihtiyaç İçinde kaldıkları bedihi 
olduğundan teklifi vakiin kabulü muvafıkı nısfet ve 
adalet görülmüştür. Ancak ikinci maddenin bir fık
ra ile 'birinci maddede zikri mümkün olduğundan o 
veçhile bir madde halinde tedvini tensip edilmiş ol
makta lâyihai kanuniye tadüen arz ve takdim kilin
di* 

14 Eylül 1336 

nini Maliye Encümeni 
Retsİ Namına 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Kâtip 
Biga 

Hamit 

Âza 
Gümüşhane 
Veysel Rıza 

M. M. 

Âza 
Çanım 
Sıddık 

Âza 
Genç 
Celâl 

Kovanım Maliye Encümeninin Teklifi 

MADDE 1. — Düşman istilâsına maruz kalmak
la terki mevkie mecbur olan memurin en yakın liva 
merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan ma
halle gitmek şartıyla mevkii fliemuriyetleriyle iltica 
ettikleri merkez arasındaki mesafe için harcırah ka
rarnamesine tevfikan masarifi seferiye ahzine kesbi 
istihkak ederler. Bu suretle terki mevki eden memu
rin ailelerini de beraber nakletmiş olduklan takdirde 
başkaca aile harcırahı dahi alırlar. Mevkii memuri
yetleri istîhtâs edilen memurine ve ailelerine keza-
fik ayni suretle avdet harcırahı verilir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Malîye 
Vekili memurdur. 

14 Eylül 1336 

Mazbata Muharriri 
Süleyman Necati 

Büyük MHlet Meclisi Riyaseti Celilesine 

işgal dolayısıyla terki mevkie mecbur olan me
murin ve ailelerine harcırah itası hakkında tanzim 
ve Heyeti vekile kararıyla Meclisi Âliye tevdi olu
nan lâyihai kanuniye mundericatı Kavaninİ Maliye 
encümeninin tadili veçhile Encümemmİzce de (kabul 
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edilmiş olmakla keyfiyetin berayi müzakere ve tas
vip Heyeti umumiyeye aızı tezekkür kılındı. 

14 Teşrinievvel 1336 
Muvazenei Maliye M. M. 

Encümeni Reisi 
Hİni imzada bulunmadı. Fuat 

Kâtip Aza 
Kozan Bundur 

Mustafa Lûtfi ismail Suphi 
Aza Aza 

Mardin Erzurum 
Necip Asım 

Âza 
Sivas 

Mehmet Rasim 

REİS — İtiraz eden yok, onun için maddeleri okut
turuyorum. 

MAODE 1. — Düşman istilâsına maruz kalmak
la terki mevkie mecbur olan memurin en yakın liva 
merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan mahal
le gitmek şartiyle mevkii memuriyetleriyle ittica et
tikleri merkez arasındaki mesafe için harcırah ka
rarnamesine tevfikan masarifi seferiye arızine kesbi 
istihkak ederler. Bu suretle terki mevki eden memu
rin ailelerini de beraber nakletmiş oldukları takdirde 
başkaca aile harcırahı dahi alırlar. 

REİS — Encümen namına söz isteyen var mı efen
dim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Birinci madde hakkın
da söyleyeceğim. Efendim, burada «düşman istilâsı
na maruz kalmakla» diye müphem bir tâbir var. 

REİS — Müsaade buyurun Vehbi Bey! (Heyeti 
Umumtyeye hitaben) : Efendim, sehven Heyeti Ve-
kilenin teklifi okunmuştur. Halbuki, mevzuu müza
kere tabii encümenin mazbatası olacaktır. 

Encümenin Teklifi 
MADDE 1. — Düşman istilâsına mâruz kalmak-

da terki mevkie mecbur olan memurin en yakın liva 
merkezine veya resmen merkez ittihaz olunan mahal
le gitmek şartiyle mevkii memuriyetleriyle İltica et
tikleri merkez arasındaki mesafe için harcırah ka
rarnamesine tevfikan masarifi seferiye afazine kesbi 
istihkak ederler. Bu suretle terki mevki eden memu
rin ailelerini de beraber nakletmiş oldukları takdirde 
başkaca aile harcırahı dahi alırlar. Mevkii memuri
yetleri istihlâs edilen memurine ve ailelerine kezalik 
aynı suretle avdet harcırahı verilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, düşman istilâ
sına maruz kalan yerler memurininden, her türlü 
mahrumiyeti gözüne alıpta, buraya, Anadolunun ağu-
şuna iltica edenler için bu bittabi gayet güzel bir 
maddedir. Hattâ geç bile kalmıştır. Fakat düşman isti
lâsı deyipte, İstanbul'da mevcut ve zaten bu memle
ketin başına felâketin gelmesine ekseriyeti sebep olan 
ordulardan - ordudan maksadım memurin ordusu
dur - buraya bir tehacüm başlar da bunlara da aynı 
suretle harcırah verilecek olursa bendeniz ona taraf
tar değilim. (Veriliyor sadalan) Bu; yalnız Yunan or
dusunun veyahut Fransız ordusunun yahut diğer düş
manların İşgaline maruz kalıpta terki mevkie muztar 
olarak bize iltihak eden ve vaktiyle Kuvayi Milliye-
ye ve Anadolu Hükümetine taraftar olan memurine 
verilecektir. Yoksa şimdiye kadar İstanbul'da Ferİdiye 
Hükümetinin sitayişhanı olmuş, şimdi kadro harici 
etmişler, oradan buraya naklihane etsin, orada çe
kirge ordusu vazifesini görsün, buraya gelsin... Ben
deniz buna taraftar değilim. Yalnız bunların İçerisin
de, İstanbul'da değerli adamlar bulunabilir. Böyle fev
kalâde değerli adamlar gelecekse, fen ve ilim adam
larından iktiza edenler olursa bunlara Heyeti Vekile 
karariyle verilsin. Yoksa rastgele İstanbul'dan kaçıp 
gelen her adama, oradan kovulmuş buraya gelmiş, 
bunlara verilmesi taraftarı değilim. {Pek doğru sada
lan) On para verilirse haramdır. 

MUVAZENEİ MALİYE EN. M. M. FUAT BEY 
(Çorum) — Efendim, bu kanun Vehbi Beyefendinin 
buyurdukları gibi, İstanbul'dan buraya kaçıp gelen 
memurine harcırah verilmesini mutazammın değildir, 
Encümen bu manayı anlamadı. Encümenin bu kanun 
müeddasından anladığı fikir, düşman İstilâsına mâ
nız kalan mahallerden, Hükümetin tâyin edeceği en 
yakın merkeze gelecek, yahut resmen merkez ittihaz 
olunacak mahallere müracaat edecekler ve ailelerini 
de beraber getirdikleri takdirde ailelerine de verilecek. 
(İşgal tabiri sesleri) Düşman istilâsı tabiri var, işgal 
yok efendim. Onun İçin şu İzahatımın zapta geçmesi 
kâfidir. Arz edebildim mi? Encümenin noktai nazarı 
yani fikri; İstanbul'dan geleceklere harcırah vermek 
değildir. Eğer bu kanuna İstinaden İstanbul'dan gele
cek memurlara harcırah verilecek olursa verenler ay
rıca mesul olur. Yani encümenin noktai nazarı bu 
değildir. Eğer arzu buyurursanız maksadı daha sarih 
başka bir tabirle ifade Duyurabilirsiniz. Fakat ben
denize* bu tabir kâfidir. Yani meselâ : Bursa gibi, 
Adana, İzmir gibi, düşman istilâsına mâruz kalan ma
hallerden Hükümetin tâyin edeceği en yakın mevkile
re vürut edecek memurine, ailelerini de beraber ge-
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tirdiklerî takdirde, ailelerine de verilecek harcırah 
hakkında tanzim edilmiş bir kanundur. Binaenaleyh, 
istanbul'dan gelecek memurlara şâmil değildir. Onlar 
hakkında mabihüttatbik olamaz. Fakat işitiyoruz. 
Vehbi Beyefendinin dediği gibi; bazan buraya istan
bul'dan birtakım memurlar kaçıp geliyorlar, burada 
memur tâyin ediliyor ve işittiğimize göre tâyin edil
dikten sonra onlara harcırah da veriliyormuş ve aile
lerini getirdikleri takdirde aile harcırahı da alıyorlar
mış. Fakat bu, zannederim bu kanuna müstenit değil
dir. Elyevm elimizde bulunan ve meriyülicra olan har
cırah kararnamesine tevfikan olmalıdır. Onun için bu 
cihet bu kanunda mevzuubahis olamaz. Bendeniz he
men maddenin aynen kabulünü teklif eylerim, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Fu
at Beyefendi hemen Heyeti Vekilenİn mesuliyetine 
kadar gitti. Fakat buna mahal yok. Kanun sarih, He
yeti Vekile bunu Heyeti Âli yen ize takdim ettiği za
man aynı fikirle takdim etti. Madde de, benim kanaa
time göre, gayet vazıhtır. Düşman istilâsına mâruz 
kalmakla, terki mevkie mecbur olan memurin. Bu, 
muahharan vâki olan bazı vukuat üzerine düşünül
müştür. Heyeti Âlİyenİzce malûmdur. Evvelce bu gi
bilere ikişer maaş da veriliyor idi. Fakat Hükümete 
sadakatini ispat ederek, düşmanın karşısından kalkıpta 
bizim tarafımıza gelmeyi kabul eden memurini tabii 
harcırahsız bırakmak doğru değildir. Zaten pek sefa
lete maruz kalıyorlar. Bu sefaletlerini kısmen t eh v in 
için şu kanunu takdim ettik. Bunu rica ediyoruz. Baş
ka mesele yoktur. 

İstanbul'dan gelenlere gelince; onu da arz ede
yim. Efendim harcırah kararnamesi iktizasınca bir 
memur ancak tâyin edildiği mahalden İtibaren mahal
li memuriyetine kadar olan kısım için harcırah ahzı-
na salâhi yet tardı r. Fakat malûmu âliniz ordumuzu ik
mal etmek ihtiyaçiyle Müdafaai Milliye Vekâleti, hat
tâ İstanbul'dan, bilhassa davetle birtakım memurin 
celbetmektedir ve bu celbettiği memurine; İstanbul' 
dan ta buraya kadar getirtmek itibariyle bu harcıra
hı da vermektedir. Bu, yalnız Müdafaai Milliyede 
vâki olmaktadır. Müdafaai Milliyetim haricinde diğer 
devairde olmamaktadır. Diğer devairde olur da Mali
ye ıttıla peyda edecek olursa bunları da tediye etmeye
cektir. Fakat ciheti askeriyece bu oluyor ve bendeniz 
de ciheti askeriyenin bu mecburiyetini kabul ettiğim 
cihetle ve oradan kendileri memur edilmiş, davet edil
miş bulunmalarıyle, harcırah nizamnamesine de muva
fık olmak itibariyle, bendeniz bunları tediye ediyo
rum. Tediye etmemeyi emrederseniz bugünden itiba
ren tediye etmem. (Muvafık sadaları) 

— 221 

. 1336 C : 2 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Adana'dan ge
lenler var mı? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Her 
ne taraftan olursa olsun, istilâya mâruz bulunan ma
hallerden gelen memurlara, bu kanunu Heyeti Aliyenİz 
kabul ettikten sonra, harcırah vereceğiz. 

REİS — Söz alan daha bir kaç arkadaşımız var. 
Söylesinler! (Müzakere kâfi sadaları) 

DR. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Bendeniz de ay
nen Vehbi Beyefendinin fikirlerini kabul ediyorum. 
Ayni zamanda Vekil Beyin de dediği gibi; Müdafaai 
Mİlliyeden birtakım kıymetli arkadaşlarımız İstanbul' 
da olduğu gibi, aynı zamanda kısmı mülkiden de pek 
çok fedakâr, âlim, fazıl adamlarımız vardır. Binaen
aleyh onlar hakkında da tatbik edilmesini arzu ede
rim. Sonra üçüncü olarak benim arzum; doğrusu mese
lâ İznik'te eşraf ve hanedan olan veyahut da fıkara-
dan fevkalâde muavenette bulunmuş ve Kuvayi Mil
liye ile beraber çalışmış, evlât ve ayalini müthiş su
rette tehlikeye koymuş, ondan sonra buraya gelmeye 
mecbur olmuş... Yalnız gelecek olan memurinin har
cırahlarını kabul etmek ve ötekilere yardım etmemek 
bu, muvafıkı insaniyet değildir. Binaenaleyh Muhaci
rin Müdüriyeti güya bakıyormuş. Fakat bu keenlem-
yekûndur. Bundan dolayı Heyeti Vekilenİn, bu gibi 
fedakâr arkadaşların da ailelerini terfih ettirmesinin 
muvafıkı insaniyet olacağına hükmediyorum. Siz bi
lirsiniz. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efendim birinci mad
de hakkında tadiiname yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kavanİni Maliye Encümeninin teklifi veç
hile birinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul buyuranlar el kal
dırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REtS — Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umum iyesini reyinize 
arz ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Bu para meselesidir. Tâyini esami ile olsun. 

REİS — Efendim nazarı dikkati âlinize bir şey 
vazediyorum. İsterseniz tâyini esami ile yapılsın. Bu 
yalnız Harcırah Kanununa tevfikan bir sarfiyatı âmir-
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dir. Yani para ve tahsisatı âmir değildir. Arzu eder
seniz reyi işarı ile olur. arzu ederseniz tâyini esami 
ite olur. (Tâyini esami İle sadaları) (İşarİ olsun sada
ları) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim müsaade buyurunuz. Tâyini esami ile olsun. 
Çünkü Harcırah Kanunu memuriyete tâyin edilenlere 
aittir. Burada memuriyete tâyin yoktur, bilâkis me
muriyetten infikâktır. Bu noktai nazardan tâyini esa
mi İle lütuf buyurursanız bendenizce daha ziyade İyi 
olur. Yalnız bir nokta var : tşbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir deniyor. Halbuki bu suretle muhace
ret etmiş, kanunun tarihi neşrinden mukaddem gel
miş memurlar vardır. (Kabul edildi efendim, geçmiş 
ola sadaları) Geçmiş olamaz. Yani bendeniz Heyeti 
Al iyenize şunu arz ediyorum ki; onlar da bundan müs
tefit olacaklardır. (Gürültüler) Efendim; bizim verdi
ğimiz tarih ile bunun arasında çok fark vardır. O ta
rihi koyalım. Bizimkinin tarihini koymamışlar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Makabline şâ
mil olamaz. 

REİS — Efendim malûmu âliniz kanunun heyeti 
umumiyesini reyinize arz etmedim, şimdi tâyini esami 
ite arz edeceğim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim müsaade buyurunuz. Bunu reye koymaya
lım. Encümen tashih etsin ve ondan sonra reye koyu
nuz. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Henüz ka
nunun heyeti umum iyesi Heyeti Âliyertİzin kararına 
İktiran etmediği İçin maddesi üzerinde tashihat arzu 
buyuruyor musunuz? (Hayır sadaları) Tashihat arzu 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Ret, ret sesleri) (Anla
şılmadı sadaları) Dinleyiniz ki anlayasanız. (Ekseri
yet yok sadaları) Kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Kabul buyurduğunuzdan sonra, yani gazete ile neş
redildikten sonra mer'i olacaktır. Ondan evvel istilâa-
ya uğrayan mahallerden gelecek memurlara şâmil ol
ması için tashihat icrasını arzu buyuruyor musunuz? 
Arzu buyuranlar (Gürültüler) lütfen el kaldırsın. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Reis Bey; 
teklif tahrirî olmak lâzımdır. 

/. — Erkânı Harbİyei Umumiye Reisi ismet Be-
yirt, cepheler vaziyetine dair beyanatı. 

ERKÂNI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ İSMET 
BEY (Edirne) — 8 Teşrinievvelde Meclisi Alinize 

REİS — Tashihat arzu etmeyenler lütfen el kal
dırsın. Tashihat kabul edilmedi.. 

MALİYE VEKİLt FERİT BEY (İstanbul) — 
Binaenaleyh kanun tarihi tatbikından muteberdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis Bey; 
bundan sonra düşmana verecek yerimiz yoktur efen
dim, Beyefendiler; bu kanun tarihi neşrinden mute
ber buyuruluyor. Pek güzel. Bendeniz diyorum ki; 12 
Eylül tarihinden itibaren düşmana verilecek memleke
timiz yok ki bu kanun yapılsın. (Bravo sadaları) 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Ondan evvel 
var mı idi? 

REİS — Müzakere bitmiştir efendim. Rica ede
rim, reylerinizi istimal buyurunuz efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Boş yere neden rey verelim efendim? 

REİS — Oturunuz Şükrü Bey rica ederim. Reyle
rinizi istimal ediniz. 

Efendim harekâtı harbiyeye dair Erkânı Harbİyei 
Umumiye Reisi İsmet Beyefendi Hazretleri bazı iza
hat ve beyanatta bulunacaklardır. Çabucak reylerinizi 
istimal buyurun da dinleyelim. Oturunuz beyler. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY <lstanbul) — 
Bu kanuna dördüncü madde olmak üzere bir mad
de teklif ediyorum. 

REİS — Bu kanuna dördüncü madde olmak üzere 
bir madde teklif olunuyor. 

MADDE 4. — Haziran 1336 bidayetinden itiba
ren düşman istilasına maruz kalmış memleketler me
murini dahi işbu kanun ahkâmından müstefit olacak
lardır, 

İstanbul 
Ferid 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
(Kabul, ret sadaları) Bu maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın, {Kabul sadaları) Kabul edilmiştir 
efendim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hah şimdi 
iyi oldu, 

REİS — Efendim reyler tasnif edilinceye kadar 
İsmet Beyefendiyi dinleyelim sonra reylerinizin neti
cesini arz ederim. (Muvafık, dinleyelim sadaları) 

muhtelif cephelerimizdeki vaziyeti arz etmiştim. O za
mandanken muhtelif (dinleyelim sadaları) cepheler
deki tebeddülatı hulâsatan tekrar edeyim : 

Garp cephemizde son günlere kadar şayanı kayıt 

İH. — BEYANAT 

— 222 — 



1 : 91 27 . 10 . 1336 C : 2 

mühim hadisat olmamıştı. 24 Teşrinievvel sabahı Ge
diz istikametinde, Gediz üzerine bir hareketi taarru-
ziye tevcih ettik, sisli ve pek yağmurlu bir havada 
sabahleyin erken başlayan bu muharebe çok kanlı ve 
muannidane bir surette geç vakte kadar devam etti ve 
düşman uzun müddettenken Gediz etrafında hazırla
mış olduğu mevzileri büyük zayiatla terketmeye mec
bur oldu. (Bravo sesleri, alkışlar) 

25 Teşrinievvel sabahından itibaren muharebenin 
diğer safahatı cereyan ediyor ve tarafımızdan takip 
ediliyor. Dün akşam geç vakit aldığımız malûmatta; 
Hamidiye hanı - ki Uşak şimalindedir - oradaki düm-
dar kıtaatın tarafımızdan tazyik edildiği bildiriliyor
du. Gediz'deki düşmanın esaslı bir surette hazırlan
dığı ve lâakal on bin kişi olduğu anlaşılıyor. Muhte
lif raporlar hulâsa edilirse, her cepheden ziyade, ora
da düşman zayiat vermiştir ve çok sarsılmıştır. Uzun 
müddettenberi idhar ettiği erzak ve cephanesini ter
ketmeye mecbur kalmıştır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yirmibeş Teşrinievvelde düşman bilmukabele ine
göl ve Yenişehir cephesinden bizim aleyhimize taar
ruza geçmişti Yine o cephede her tarafta muannida
ne ve kanlı muharebeler, yirmi dört saat devam et
miştir ve düşman akşama doğru her cephede ve sar
kıntılık ettiği her yerde mevzii aslilerine tardedilmiş-
tİr. 

Dün Yİrmialtı Teşrinievvel, Bursa cephesi sureti 
tımumiyede sükûnetle geçti Bu cephede harekâtımı
zın, vaziyeti umumiye noktai nazarından, mühim bir 
mahiyeti manası vardır. O da; son vaziyetlerden son
ra dahilde vücuda getirilen büyük bîr yangının itfası
nı müteakip, ordumuzun düşman aleyhine mühim bir 
faaliyet gösterip, esaslı bir muvaffakiyet ihraz etmiş 
olmasıdır. 

Son hafta zarfında Adana cephesinde mühim bir 
imtihana maruz kaldık. Takriben on Teşrinievvelden 
itibaren yeni kıtaatla takviye edilmiş düşman (Top-
rakkale) den ta Mersin'e kadar bütün cephede, her 
yerde aleyhimize şiddetli taarruzlarda bulundu, şid
detli taarruzlar yaptı. 11 Teşrinievvelde (Toprakka-
le) den ilerleyen düşman kıtaatı, 13, 14, 15, 16 Teşri
nievvelde Ceyhan'a kadar muhtelif istikametlerden iler
lediler ve dört beş gün, gece gündüz, devam eden mu-
harebattan sonra tekrar eski yerlerine tardedildiler. 
Adana ve Tarsus istikametinde 15 Teşrinievvelde baş
layan muharebe 16 Teşrinievvele kadar devam etti. 
25 Teşrinievvel sabahı {Külek boğazı) istikametinde 
İlerlemiş olan düşman kıtaatının, her taraftan yapılan 

şiddetli mukabele ve taarruz üzerine tekrar Adana 
Ovasına tardedilmesi neticesi hâsıl oldu. (Alkışlar) 
Bugün bir aylık harekâttan sonra düşman daha ziya
de sarsılmış bir vaziyettedir. 

Ayintab mıntıkasında; müdafaasız olan şehrimiz 
bombardıman edilmekte devam ediliyor. Fakat gün 
geçtikçe müstahkem bir kale gibi düşman taarruzları
nı defetmekte ve düşmanı zayiata uğratmakta, mu-
vaffakiyatımız daha ziyade hissolunmaktadır. 14 Teş
rinievvelde esaslı topçu ihzaratını müteakip kasaba
nın bazı mahallerine iki defa hücum ettiler, ikisinde 
de kanlı bir surette püskürtüldüler. 15 ve 16 Teşrini
evvelden beri bu cephe gerisinde bizi uzun müddetten
beri işgal eden Hacın'ın ıskat olunduğu malûmunuz
dur. Yirmi Teşrinievvelde Ayintab'ın cenubunda bir 
düşman kafilesiyle mühim muharebe cereyan etti ve 
düşman getirmekte olduğu erzak ve mevaşiden bir 
çoğunu terke mecbur kaldı. 

Şark cephesinde; dokuz Teşrinievvelde Taşnak'tar 
(Merdenk) mıntıkasında bize taarruz ettiler. Malze
me terkederek firara mecbur oldular. Ondört Teşrini
evvelde mühim düşman kuvveti cephemize taarruz et
mişti. Cesim zayiatla tardedildi Yirmi Teşrinievvelde 
(Kağızman) cephesindeki kıtaatımız düşman müfre
zesini (Arpaçayı) na kadar defettiler ve bir top aldı
lar. Yİrmİdört Teşrinievvelde (İğdır) mıntıkasında ce
reyan eden muharebede düşman iki top terketmeye 
mecbur oldu. (İğdır) mıntıkasında lehimize muhare
beler hafif bir surette devam ediyor. Ermeni taarru
zuyla başlayan mukabil harekâtımız esnasında, bir 
buçuk ay zarfında, iğtinam ettiğimiz topların miktarı 
Şark cephesinde on dokuza baliğ olmuştur. (Alkışlar) 

Cephelerdeki vukuatı mühimme ve^son hafta zar
fındaki vukuatı mühimme, arz ettiğimden ibarettir, 
Heyeti umumiyesiyle her cephede imtihana çekilmiş ve 
her cephede bu imtihanı muvaffakiyetle geçirmiş ad
dolunuruz, 

(Allah muvaffak etsin sadaları, alkışlar) 
Arkadaşlar, Gediz'deki ganaimin tespit edilip edil

mediğini soruyorlar, bu hususta erzak olarak bazı 
miktarlar tespit ettiler. Fakat vazıh ve bütün teferru-
atiyle miktarını söylememişlerdir, bunu mazur görmek 
lâzımdır. Erzak ve cephane ve malzeme olarak, elbise 
vesaire olarak ki • bizim İçin pek ehemmiyetlidir -
bazı mevad olacaktır. Tekrar bu cephe hakkında söz 
söylendiği için, Garp cephesi kumandanı ile Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti arasında dün cereyan etmiş 
olan bir muhabereyi arz edeyim : 
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Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Tek hat cepheye mahsus raporlara ancak kâfi gel
diğinden takdim edilen raporlar teehhür etmektedir. 
Gediz ve şimalindeki mevazıda yirmi dört saatlik mu
harebede mağlup edilen düşman, yirmi beş Teşrini
evvel sabahına karşı, Uşak istikametine çekilebilmiş 
olup, Hamidiye ham civarında terkettiği dümdarlar 
tarafımızdan şiddetle tazyik edilmektedir. Dünden be
ri tahtı işgalimizde olan Gediz'de, elde edilen, gana-
İm ve üseranın miktarı hakikisi henüz anlaşılamadığı 
ve fırkanın bu sabahki raporuna nazaran, yirmi Teş
rinievvelde, Yenişehir ve tnegöl taraflarına taarruz 
eden ve bir fırka tahmin edilen düşmanın, kıtaatımı
zın muannidane mukavemeti üzerine bu gece tekrar 
eski mevzilerine çekildiği ve bugün bir saat evveli
ne kadar bir faaliyet göstermediği maruzdur. Dun ak
şama kadar bir faaliyet yoktu. Garp cephesi kıtaatı
nın beş günden beri yaptıkları harekâtı fedakârane ve 
kazandıkları muhaberat ve muvaffakiyatın, milletin 
itimat ve takdiratına mazhar olacak bir derecede ol
duğunu zati samii Riyasetpenehilerine arz etmekle 
mebahlyim. 

Garp Cephesi 
Kumandam 
Ali Fuad 

(Var olsun Ati Fuad Pasa sesleri, kahrolsun düş
man sesleri, alkışlar, yaşasın Türk askerleri sesleri) 

İSMET BEY (Edirne) — Sonra Reis Paşa tara
fından Garp Cephesine verilen cevap : 

26 Teşrinievvelde dört maddeli raporunuz alındı. 
Garp Ordusunun muvaffakiyeti Jcahramânanesi ke
mali süruru ile anlaşıldı. Tepşiratı sarilileri yarınki 
İçtİmada Büyük Millet Meclisince izahan arz oluna
caktır. Şimdiden tebrikât ve takdirat ve itimat Ve hür
meti umumİyeyi iblâğ İle kesbi şeref eylerim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(Biz de iştirak ederiz sadaları) 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Meclis namına beyanı teşekkül edilmelidir ve Ordu-
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muza Meclisin İtimadı olduğunu, ordu böyle çalıştık
ça Meclisin de kendilerini hiçbir an unutmayacağının 
tebliğ edilmesini rica ederim. 

İSMET BEY (Edirne) — Kemali iftiharla bütün 
ordulara tebliğ ederiz, vaziyet hakkında arkadaşlarım 
daha fazla malûmat istiyorlar. Bunlar hakkında âti
deki muvaffakiyetleri temenni etmekten başka söyle
yecek sözüm yoktur. 

REİS — İşgal dolayısiyle terki mevkiye mecbur 
kalan memurin ve ailelerine harcırah itası hakkındaki 
kanun'lâyihasına 98 zat reye iştirak etmiş, iki müsten
kif, 37 redde karşı, 59 reyle kanun kabul edilmiştir. 

Hazfeıei hassaya ait emlâkin Hazinej maliye ta
rafından idaresi haıkkıttda kanun lâyihasına geçiyo
ruz 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (jKaratosansahip) — 
ReisIBey, ruzname için söz vermiştiniz. 

MUSTAFA (BEY îfKatahfea-rışarkd) _ Ruzma-
me için söz söyüyeceğtrn, 

RJEtS — Ruznamede sıra ile gidiyoruz. Hazİoei 
hassaya ait emlâkin Hazraei Maliye tarafımdan ida
resi hakkındaki kanuna geçiyoruz. 

MUSTAFA BEY (Kaırahisanşaricİ) — Şu boddıİ 
nakdi kanunu bazan çrfcıyor, bazan aşağı iniyor, • Ba
rometre gibi (Gürültüler). 

Yarının ruznamesi bugünden Heyetin malûmu 
oltnaİKtur. 

(REİS — Tabii biz okuyoruz. 
'MUSTAFA BEY (Karahisanşarki) — Biz duy-

mıyoruz. Ertesi gün gelip burada görüyoruz. 
KtSR MEBUS BEY — Bedeli nakdî kanununu 

(Gürültüler). Ne demektir bu; akaüiyet kabul etme
diği için bu vaziyete mi düşüyoruz? 

ıREİS — Müsaade buyurun. Bu kanunun muza-
•keresine geçmezden evvel dazı mahrem müzakere 
İcrası iktiza etti. Heyeti Vekile tarafından böyle bîr 
teklif vaki oldu. Celsei hafiye akdedeceğiz, samün 
buyursunlar. 

(Üçüncü celse hafidir). 

..<... 
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Mematiki müstevliye memurinine verilecek harcırah hakkındaki kanunu kabul edenleı 

Şevket B. {Sinop), İbrahim Süreyya B. (Sanman), 
Esat Ef. CAydm), Mustafa Kemal 3. {Ertugrul), Nu
ri B. (Bolu), Hacı AbdüÖah Ef. (îzmtt), Memat fi. 
(IBiğa), Fuad B. (Çorum), Operatör Emin 8. (Bursa), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Rüstem B, (Oltu), 
Kasım B. (Muş), Ragıp B. (Kütahya). Şeyh Serveı 
Ef. {Bursa), Hüseyin Hüsnü (Ef, {İsparta). Eyyüp 
Sahri B. (Eskişehir), İsmail Suphi JB. (Burdur), Atıf 
B. <Bayezit), Mustafa Zeki 8, (Dersim), Ali Vefa B. 
(Antalya), Refik {Konya), Cevdet B. (Kütahya), Ha-
lil B. (Ertuğrut), Fikri B. (Genç), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), (Ali Haydar 1B. (Genç), Bekir B. (Kırşehir), 
Rasim 8. (Sivas), Ali Rıza Ef. (Batum), Hacı Nuri 
B. (Siird), Derviş 8. {Mardin), Kadiri B. (Siird), 

Necmeddin fi. (Siird), Yusuf tzzet P5. (Bolu), Neşet 
B. CKângırı), Dr. Suat B. (Kastamonu), Kıza B. 
(Gümüşane), Mustafa Vasfİ B. (Tokad), Seyfi Ef. 
([Kütahya), Osman Nuri 8. (Bursa), Mahnrud Sait 
B. (Muş), Ahmed Ferid B. (istanbul), Hasan Basri 
B. (Karesi), Muhtar Fikri B. (Mersin), Faik B. (Ce
belibereket), Memet Şükrü 8 , (Karam'sansahip), 
Mustafa 8. (Karahisanşarki), Vehbi B. (Niğde), Me
met Nâdir 8. (İsparta), AtKİütgaffur Ef. (Karesi), 
Dr, Fuad B. (Bolu), Hasan Hayrİ 'B. (Densjm), Mah-
mud Esat 8. (tamiri, Mazhar Müfid 8. (Hakkâri), 
Abdülganİ 8. (Muş), Sabit B. (Kayseri), Elem Fehmi 
B. (Muğla), Ahmet Nafiz B. (Canik), Rıza B. (Mug). 

Kabul etmiyefder 

Ali Vasıf B. (Genç), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Asım 8, (Erzurum), Tahsin B. (Elâzİz), Tufan B. 
(Hakkâri), Hacı Mustafa Ef. (tAnkura), M«mduh B. 
(Karahisanşarfcİ), Jsmail 8. (Ezurum), Hüsnü 8. 
(Bjftis) Hasip B. (Maraş), Ali 'Uivi 8. (Burdur), Ab
dullah Ef. (Sinop), Mustafa 8. (îAntalya), Reşit Ağa 
(Malatya), Abdülrahman 'Lâmi Ef. (Ayıntap), Salih 
Ef. (Sürd), Hamdi D. (Genç), Mustafa Sabri Ef. 

(Siird), Memet Hulusi Ef. (Yozjad), Memet Emin B. 
(Ergani), Vehbi B. (BHİİs), Süleyman Sırrı B. (Yoz-
gad), Şevki B. ftçel), Ziya 8, dBitKs), Cevat B. (Bo
lu), Hamdi 8. (ErtuğruJ), Sırrı B. (Ergani), Hamdi 
B. (Camk), Edip Ef. (Batum), Tahsin B. (Masa?), 
(Abdülgani B. (Siverek), Arif B, (Bitlis), Besim Ata-
lay B, (Kütahya), Nazm B. (Tokad), Şeref B, (Si
nop), Ahmet Ef. (Muş). 

Müstenkif 

Abdütkadir Kemali B. (Kastamonu), Yalnız zâ-
hitan için kabul «diyorum. 

Feyyaz Aii tB. (Yozgad). 
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