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BİRİNCİ CELSE 
Açrtna saati i 1,30 Zevattan sonra 

REİS : Udnüi Refevefcîli Hasan Fehmi B. 
KÂTİPLER : Haydar B. <Kü tartla), Cevdtf B. (Kiilfe*&w>. 

REİS — Meclisi açıyorum. Zabtı sabık tıula- I HKl'tip Haydar Bey, Zabtı sabık hulâsasını oku-
sası okunacak efendim. j du). 

1, — ZAPTI SABIK HULASASI 

deritmesüne dair AdKye Vekâleti tezUklenesf ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 
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nrahkemeleııi kanunumun tadiline daür teklifi 
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1. — Dr/arböklİrtfe bir btlifclâî Mahfamesî 

tatfküJi hakkında Büyük Miflet Meclisli Riyaseti 
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1. — Kara'm fdtMinrten dolayı Ermenak ve 
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1. — Htyanâlli vatao*yedBn mahkûm Eğirdir 

ıkjazasmm Yaka Afşar toariyesiriden Kara Meh-
rriet ve rafitti Hüseyin haMbndafci evrakm gön-

Bİrİnoi Celse 
İkinci Reİs vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat iki buçukta inikat 
•etti. Zabtı sabric hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Afyonkarahisar, Sandıklı ve Dinar tarikinin tu-
ruku umumiye meyanma ithaline dair Heyeti vekile 
tezkeresi müstaceliyet karariyle Nafia ve Muvazenei 
maliye encümenlerine mükellef, sivil sıhhiye me

murları kanununun tadili hakkındakü lâyihai kanuni
ye Sıhhiye encümenine, Ariftolhı oruçla Yaban 
abad'lı Ömerin bakiyyei müddeti cezaiye)erinin affı 
hakkındaki kararnameler Adliye encümenine, Mülkiye 
Baytar mektebinden neşet edecek efendilerin miM-
zimevvel rütbesiyle orduda Mîh'damlan hakkındaki 
lâyihai kanuniye Müdafaa!' MİDiye encümenine ha
vale olundu. Garp cephesindeki mecruthini tedavi için 
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Dr. Emin ve Fuat Beylerin izam kılındıklarına dair 
Divanı Riyaset karan kıraat ve İzmir mebusu Mus
tafa Şevket Beyin temdidi mezuniyeti' kabul edildi. 

Basur ve Garzan suları üzerinde köprü inşaasına 
senei naliye zarfında İmkânı maddi olmadığına dair 
Nafia vekâletinden mevrut tezkere nazarı itibara 
alınmayıp Bitlis mebusu Yusuf Ziıya Beyin kabul edi
len takriri mucibince köprülerin inşasına müteallik 
paranın bütçeye vaz'ı İçin evrak Muvazenei maliye 
encümenine havale olundu, Hüsrev Beyin Erkân, 
ümera ve zabitana makam maaşı verilmesine ve Si
nop mebusu Şevket Beyin Usulü muhakematı hu
kukiye kanununun tadiline dair olan teklifleri lâyiha 
encümenine, Besim Atalay Beyin, Evkafı celâliyenin 
ciheti maliyece idaresi hakkında teklifi Şer'iye, Ev
kaf ve Maliye encümenlerine: Bu sene neşet eden 
zabıtana Meclis namına ziyafet verilmesine dair 
Cebelibereket mebusu ihsan Bey ve Püf e kasının takri
ri Divanı Riyasete, Heyeti îcraiye İntihabı kanunu
nun tadiline dair Karaihisar mebusu Mustafa Bey 
tarafından verilen takrirle Gümüşane mebusu Ha-

/. — Karesi mebusu Vehbi Beyin, Yunan isti
lâsına mâruz kalan mahallerde ika edilen fecayiin 
tahkik edilmesine ve resimlerinin aldırılmasına dair 
beyanatı ve bu bapta cereyan eden müzakere. 

'VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz; 
son garp cephesinde cereyan eden bazı hadisat do-
fayısiyle bazı maruzatta bulunacağım. Malûmu âli
niz, bizi alelûmum müslumanları dünyanın her nok
tasında, düşmanlarımızın süvari muhtelife ile yap
tıkları propagandalar neticesinde âdeta bir vahşet 
temsili olarak telâkki ediyorlar ve her türlü muhte-
riatı fenniyeden de bir menfaat teminine çalışıyor
lar. Bilhassa bizde onların yaptıkları propaganda ya
nında kendimizden tecerrüt edecek olursak, kendi 
kendimize düşman olacağımıza şüphe yoktur. 

Mesetâ bir sinema şeridinde lâztmgelen şeyleri 
'ihtira ediyorlar, İbda ediyorlar. O sinema şeridinde 
•bir müstümanı, bir mazlumu öyie bir cani vaziye
tinde gösteriyorlar ki, eğer biz de, kendimizden te
cerrüt ederek o manzarayı seyredersek, ondan sonra 
biz de bir müslümanı nerede görsek kafasını kesmek 
isteriz. Bunda pek mahirane ve pek vâsi bir surette _ 
çalışıyor ve muvaffak da oluyorlar. Bre olanca ma
sumiyetimize rağmen bu propagandalar neticesinde 
herhangi bir meselede partiyi kaybetmek tehlikesine 
mâruz kalıyoruz ve her zaman, hepimizin de şikâyet 

san Fehmi Beyin zinet eşyasının Türkİyeye men'i 
duhulü hakkındaki teklifi Lâyiha encümenine havale 
olundu. Burdur mebusu Şevket Bey ailesine toptan 
hir para itasına dair îzmit mebusu Hamdi Bey tara
fından verilen takrir reddolundu. Encümenlerde mü
terakim işlerin çıkarılması ipin Meclisin gelecek cu
martesi günü içtima eylemesi tarafı Riyasetten bit-
tebliğ saat üç buçukta içtimaa nihayet verildi. 

ıtkincİ <Reİs V. Kâtip 
(Hasan Fehmi Haydar 

Kâtip 
•Hakkı 

REİS — Zabıt sabık hakkında mütalâa varmı 
efendim? 

NECtP BEY (Mardin) — Yusuf Ziya Beyin, 
takririne ben de müşterekim; bendeniz de imza et
tim. O suretle tashih olunsun. 

•REİS — Zabtı sabık hakkında başka mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabıkı kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

ettiğimiz gibi hariçte değil, hatta dahilde bile bu 
hususta muvaffakiyetle çalışamadığımıza kani bulu
nuyoruz. 

ISön garp cephesindeki hâdisat münasebetiyle ora
dan gelenler İle görüşüyoruz ve hepiniz de görüşü
yorsunuz, Yenişehir'de İnegöl'de ve âlemi medeniye
tin pişîvası olduklarını iddia eden Fransızların An-
tepte yaptıkları fecayi ve mezalimin dinlenmesine bile 
insanın âsa'bı tahammül edemiyor... Fakat maalesef 
bunlar oldukları yerde, sesi çıkmaz bir vaziyette, 
bir mazlum vaziyetinde kalıyorlar, bunlar oldulkları 
yerlerde sönüp kalıyor. Bunların nesir ve ilânı mat
buata düşecek bir vazifedir. Fakat matbuattan ziyade 
bizim hepimizin, biftıassa Hükümetin ve alâkadar 
olan dairelerin uhdesine düşen büyük bir vazife var
dır. O da âsari zulüm vâki olan her yerde, âsari 
cürüm zail olmaksızın sinemalarını; yani hakîki 
sinemaları almaktır ve öyle zahiri sinemalar değil 
bilâkis, hakiki sinemalarını atmaktır. 

Cevamii şerife nasıl tahrip ediliyor ve meabidi 
islâmiye nasıl hedmediliyor ve nasıl hakaret ediliyor 
ve ismetler nasıl payimal ediliyor ve ufak, küçük 
çocukların yani altı aylık küçük çocukların karın
larına nasıl süngü sokuluyor, sonra mızraklara nasıl 
dikiliyor? bunların hakiki olarak sinemaları alınmalı, 

İY. 2. ~- BEYANAT 
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(hatta fotoğrafları alınmalı, hiç olmazsa harice gön-
deremezsek bile, dahildeki İfsada'tın önünü atmak İçin 
ve belki de bir çok avamil ve müessera-tın tahtında 
az çok uyuşmuş olan menatıkı da uyandırmak için o 
menatıka göndermeli... Bunları oralara gönderip gös
termeli. 

Bilhassa son aldığımız malûmatta, Yenişehir'de 
yapılmadık fecayİ kalmamıştır, ne ismet kalmıştır, 
ne de servet kalmıştır ve ne de memlekettin emlâk ve 
hayvanatı kalmıştır. Hükümet konağı hiç kimseye 
düşman değildir, 'haydi düşmandır diyelim, fakat 
belediye dairesi de düşman değildir ya?.. Cami düş
man değildir ya?.. Çarşı düşman değildir ya? Bu 
fecayi hep İrtikâp edilmiştir. On beş yirmi köy ya
kılmıştır, Esamisi de vardır. Antep'te biliyorsunuz 
ki, silâfhsız ve sırf kendi ırz ve namusları için çırpı
nan, uğraşan, kan akıtan bir halk vardır. Bunlar mü
temadiyen tırnaklarıyla ve dişleriyle mukalbele edi
yorlar. Buna dünyada medeniyetin pişvası oldukla
rını iddia eden millötler, 38 lik toplarla mukabele 
ediyor. 

(Bunların yaptığı tahribatın hiç olmazsa bu gün si
nemaları yapılamazsa, aksı, camlarla olsun, bu mem
leketin diğer aksam ma da gösterilmeli ve uyuşuk 
!kanlı olanlara gösterilmelidir. Bu zalimlerin zulüm
leri, vahşetleri tespit edilsin. Binaenaleyh, ben
deniz arkadaşlarımdan bunu rica ediyorum ki, bu ci
het Hükümet tarafından nazarı dikkate alınsın... Hü
kümet bizi tenvir etsin ve âsari cürüm zail olmaksı
zın bu fecayii nazarı dikkate almamışsa nazarı dik
kate alsın ve zaten harap olan memleketimiz de, 
böyle medeniyet ve insaniyet namına düşman tara
fından ika edilen zulümler, vahşetleri tesbit edilsin. 
Biz bundan müteessir olmazsak hiç olmazsa evlât
larımız bundan fayda görsünler ve ilelebet lânöthan 
olsunlar. (Doğru, muvafık sesleri) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY (Sa-
ruhan) — Vehbi Bey arkadaşımız bu günün icaoatına 
göre pek ehemmiyetli bir meseleden bahsettiler. Yu-
nanilerin yaptıkları mezalim pek yenidir. İzmir'de 
bunun, pek kanlı, pek feci manzaralarına şahit ol
duk. Ezcümle onun şahitlerinden birisi de olduğum 
için, her zaman, Yunan mezaliminden baîısolunur, 
olunmaz derakap âsafbtmda bir heyecan uyanır. 

Yunanlılar; efendiler, bir kelime ile, bütün insa
niyetin, bütün beşeriyetin beliyesİdir. Allah onları 
kahhar ismiyle kahretsin. (Âmin sadaları). Yenişehir
'deki mezalimi görmedim. Fakat emsali delaletiyle 
anlıyorum ki, orada yine bir çok zavallı müslüman-

lar şefrit edilmiş, mal ve emlâki müsadere edilmiş ve 
iher şeyden mukaddes olan namusu milli, namusu 
zati hetkediimiştir: Buna şüphe yok efendiler ve bu
nun tafsilâtiyle teheyyüce gelmiş asabımızı yeniden 
harekete getirmekte bir faide tasavvur etmiyorum. 

Yani malûmu ilâm 'kabilinden olan şeyi tekrar 
etmiş olacağız. Yalnız bu meselede Hükümet vazi
fesini ifa ediyor mu diye buyurdular ki, bendeniz 
ona cevap vermek arzusuyla huzurunuza geldim. Her 
halde alâkadar olan vekâletin bu mesele ile ehemmi
yetli bir surette meşgul okluğunu tahmin ediyorum. 
iktisat vekâletine bir telgraf geldi ve orada, Yenişe
hir'de vukua getirilen mezalim ve fecayii tetkik için 
Hükümeti mahalliyece gönderilen heyete, iktisat ve
kâletine mensup bir memurun da terfik edildiğini 
yazıyordu. Bittabi kendilerine izin verildi. Bu mua
mele delaletiyle anlıyorum ki, mahalli Hükümeti ve 
burada Heyeti Vekilemiz bu meselede lâkayk kalma
mıştır. Fakat bu mezalim, buyurdukları veçhile tesbit 
edilsin ve sinemalara alınsın ve teşhir edilsin. Eğer 
hununla Avrupa'nın müslüman âlemine karşı merha-
mötini veyahut ittifakını davet emelim besliyorsak 
çok yanılıyoruz. Siyaset demek, zülüm ve şenaat de
mektir. Siyaset demek; zulüm ve teaddi demektir. 

(Bugün asıl emperyalist Hükümetlerin siyasetleri
ne karcı bizim böyle masumane ve merhameti calip 
göstereceğimiz manzaraların bir faydası yoktur. 
Efendiler! bunu izmir'deki mesele tamamen mey
dana çıkarmıştır. Heyeti muhtoemenizm malûmu
dur ki, bu Yunan mezaliminin fecayii hakkında 
Avrupa'ya bir çok akisler vâsıl oldu ve oradaki sulh 
komisyonu âlisinin karariyle, sırf o komisyonu âli
yi temsü eden, beynelmilel bir heyet geldi, içlerin
de Amerika'nın dahi mümessili bulunuyordu. Onlar 
geldiler, gördüler ve dediler ki : Burada Yunanüer 
bir ehli salip muharebesi yapmışlardır. 

ıBurada Yunaniler zengin müslümanların kasala
rını kırmışlardır ve ilâve ettiler ve dediler ki : Yuna
niler İzmir'e ayak basar basmaz memleketlin bütün 
eş raf m tn, bütün mütemevvilânımn haysiyetine teca
vüz etmişlerdir ve ilâve etmeden çekinmediler ki : 
Ulemasının sarıklarını boyunlarına dolamak suretiy
le enzarı hiristiyaniyede teşhir etmişlerdir ve orada 
dediler ki : Yunaniler; mukaddesat namına; islâm 
mukaddesatı namına tecavüz edilmemiş bir zerre bı
rakmamışlardır. Efendiler! Bendeniz zannediyorum 
ki bundan daha kuvvetli bir söz olamazdı ve o söz, 
bütün insaniyete şâmii idi. 

Efendiler; sorarım o sulh komisyonu âlisi - ki is
minin mabadına da bir âli kelimesi Hâve etmiştir -
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(Utanmadan sesleri). Ne yaptı efendiler? Türkün ve 
müsiümanın hakkı ne suretle ihkak edilmiştir? Ben-
deniz yine tekrar ediyorum; bu muamele yapılmasın i 
değil, yapılsın. Fakat bunun bir kıymeti varsa, dahi
limize karşıdır ve bu mezalimi ve bu fecayii toazan 
ve bazan unutupta dindaşlarına silâh çeken gafillere 
ve betbahtlara karşı gösterilsin... Maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS — Efendim Vehbi Bey bîr sual iradetti-
ler. Hükümet namına İktisat Vekili Celâl Bey de 
cevap verdi. Rüfekadan görüyorum pek çok zevat 
da söz istiyorlar. Umumi sual açılacak değildir. Bir 
şifahi sual soruldu, bir şifahi cevap alındı. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Müsaade buyurun 
Reis Bey. Mesele; İzmir, Bursa vilâyetlerinin ve bü
tün müslümanların hayatıdır beyefendi!. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Cevapta müsbet 
bir şey yoktur. 

REİS — Vehbi Beyin temennisi veçhile, Yunan
lıların yaptığı şenaati tesbit etmek üzere Heyeti Ve-
kileye bir tezkere yazılmasını tasvip buyuruyor mu
sunuz? (Hay, hay sadaları). Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

REÎS — Şimdi bu sual meselesi bitti. Başka şi
fahi bir sual soracak varsa buyursun, sorsun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun efen
dim bir noktayı tavzih edeceğim. Şimdi efendim; 
Sulh komisyonu âlisi veya Sulh konferansı denilen 
zevatın, eşhasın ve nihayetine bir âli kelimesi ilâve 
eden konferansın, gözü olup ta görmeyen, kulağı 
olupta işitmeyen adamlar olduğunu biliyoruz ve on
lara da tesir etmeyeceğine kaniiz, onlar siyaset ada
mıdır, onlardan mürüvvet beklemek zaten hatadır. 
Onlar kuvvetin meclubudur. 

MAHMUT CELAL BEY (Sanman) — Biz de 
kuvvetli olalım. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bende
niz buna taraftarım ve Celâl Beyin fikrine de işti
rak ederim. Fakat dünyada yine bilmeliyiz ki, onla
rın haricinde bir kitle daha vardır ki onlar da, on
ların uğruna kan dökmektedirler. İstilâcıların, ser
mayedarların uğruna kan dökmekte olan birtakım 
efrat var, masum halk var ve onlar belki yalnız in
saniyet namına gelip bana kılıç çekiyor. İşte onlara 
vaktiyle bu hakikati 'iblâğ etmektir. Birincisi bu, ikin
cisi; bunlardan da sarfı nazar etsek bundan sonra 
gelecek nesle ve bugünkü nesle bu memleketin ge
çirmekte olduğu felâketleri göstermek lâzımdır. Bu

nu da kabul buyurdunuz. Bendeniz teşekkür ede-
ederim, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Gerek Vehbi Beye
fendi biraderimizin, gerek Celâl Beyefendinin buyur
dukları pek doğru ve Meclisin kabul ettiği karar da 
pek muvafıktır. Fakat efendim malûmu âliniz, Yu
nanlıların melun ayaklarım İzmir'e bastıkları vakit, 
oraya âlemi medeniyete karşı İzmir vilâyetini hüsnü 
idare etmek taahhüdiyle girdikleri halde, onların ta 
zamanı Hazreti Peygamberiden başlayan ve Osmanlı 
Devletinin teessüsünde bir kat daha tezayüt eden 
kin ve adavetleri ve husumetleri kendilerini mağlûp 
ederek, malûm olan şenaatleri irtikâp ettiler, öyle 
bir yerde ki; kendilerini hüsnü idareye muktedir ve 
oranın orman idaresine en salih bir kavim olmak 
üzere Avrupa'ya karşı taahhüt ve ilân ettikleri hal
de yaptılar. 

Efendiler, Yunanlılar o kadar hunhar, o kadar 
islâm düşmanı bir millettir ki; onlar bizim Bursa, 
izmir ve Edirne vilâyetlerinin kendilerineNkalmaya-
caklannı anladıktan gün her şeyi mahvedeceklerdir. 
Şimdiye kadar olan oldu. Efkârı umumi yemiz i ve 
eğer varsa, Avrupa alemi insaniyetini ikaz edelim. 
Onları tenvir etmek için yapalım... Sinemalarını ve 
fotoğraflarını alalım, bunları yapalım. Belki vardır 
diyerek Avrupa, Amerika efkârı umumiyesine bîr 
tesir yapabiliriz. Bunların hiç birisi maksadı temin 
etmez. Yunanlıların inşallah ahdi karipte Anadolu 
vilâyatımızı ve Trakyamızı terketmeye mecbur ola
caktan gün, orada taş taş üstünde bırakmayacaklar
dır. Onun önünü almak için Heyeti Vekile ne düşü
nüyor? On beş köyü tahliyeye mecbur oldular, ora
lar da yapmadıktan bir şey bırakmadılar. 

Zaten şimdiye kadar Aydın ve Bursa vilâyetlerin
de mevaşi namına bir şey bırakmadılar ve tahliye 
ederken de, canlarını kurtarmak tehlikesiyle kaçmak 
teşebbüsünde bulunmazlarsa, onlar ahaliyi helak ve 
İhrakı binnar edecekler ve mahvedeceklerdir. Bir 
hayvan ve bir dikili ağaç bırakmayacaklardır. O mil-
letdaşlarımızı, o ümmeti Muhammedi, o masumlan 
muhafaza etmek için ne yapacağız? Heyeti Vekile 
arız ve âmik düşünsün... Bendeniz bunu talep ediyo
rum. Orada bu kadar milyon ahali var. 

REİS — Şifahi sualler, şu iş ne oldu? Şu iş hak
kında Heyeti Vekile ne düşündü? Diye olur. Bu 
mesele hakkında söz kapanmıştır. 

TAHSİN BEY (Devamla — Bu sinemafotoğ-
raf meselesi, Avrupa efkân umumiyesini tenvir et
mek messelesidir. Ben de diyorum ki; bunlar burala-
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ruıı tahliye ederken yapacakları şenaatlerin ününü 
almak için Hükümet ne düşünüyor? Bir cevap ver
sin. 

REİS — Efendim söz Tunalı Hilmi Beyindir. 
(Abidİn Beye hitaben). Hilmi Bey zatı âlinizden ev
vel söz aldı. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem kar-
daşlar, Vehbi Bey gayet büyük bir safiyetle bir şey 
beyan buyurdular ki o da, meseleyi kendimiz halle
delim ve kendimiz bütün uruku hamiyeti tahrik ve 
düşmanı biâmanı, yani bu namussuz herifi buradan 
tardedelİm... 

Heyeti Vekile namına, Celâl Bey kardeşimiz di
yorlar ki; siz onlardan bir istiane mi bekliyorsunuz, 
ve onlarla uyuşmak veyahut onların merhametini 
celbetmek mi İstiyorsunuz? Hâşa! Buraya gelen bü
tün arkadaşlar, eğer merhameti celbetmek için gel
dilerse lanet olsun, defolsun gitsin. Yani bu fikürle 
biz buraya toplanmadık. 

Ancak Erzurum valisi gibi metin kalpli ve bütün 
imanla dolu müslüman olalım. Eskişehirliler, Kon
yalılar, Karahisarhlar ve diğer yerliler şurada, Ana
dolu'nun asıl Türklükle iftihar eden ve Söğüt'ten çı
kan Hanedanı Âli Osman'ın bidayetini teşkil eden
ler, eğer iyi bîr tarih biliyorlarsa, Yunan onları her 
gün kadayıfla beslese yine buradaki açlığa tahammül 
etmeli ve bizimle beraber bir maksat ve bir gaye için 
çalışmalıdır ve bunun İçin bütün arkadaşlar da mem
lekete dağılmalı ve bunların fikirlerini çelmeli. Ge
lelim Konya ve Karesi mebusları ... - Fakat Vehbi 
Efendi hazretleri darılmasın bana ha... - (Handeler). 
Çünkü bana çok bakıyor. 

REİS — Şahsiyattan bahsetmeyin rica ederim. 

Dr. ABtDtN BEY (Devamla) — O bana danl-
maz, sizin gibi değil. Şimdi yerli mebuslar... 

REİS — Rica ederim sözünüzü izah edin. 
Dr. ABİDİN BEY — Bana danlmadılar. Rica 

ederim bana darıldın iz mı? 
VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Hayır. 
Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Yedi mebus

ları gönderdiğimiz halde maalesef çalışmıyorlar. Gi
diyorlar, evlerinde oturuyorlar. Bir müddet sonra, 
bir ay sonra, epeyce nefes aldıktan sonra, evinden 
kalkıyor, sen nasılsın yahu? Gel kuvayi milliyeye 
hizmet et, şu vatanı kurtaracağız, bilmem ne yapa
cağız diyorlar. Halbuki ben daha ziyade yerli olma
yanları.. 

Yerliler daha ziyade tanınmış şahsiyetlerdir. Pek 
muhteremdir, fakat hariçten olan arkadaşlar gidip 
her suretle çalışmalı ve hakikaten Sarıkamış'ı, Kars'ı, 
Gümrü'yü zapteden Erzurumlular gibi, metin ve 
böyle daima muvaffakiyetli olmaları için propagan
da yapmalı ve bunların fikirlerini bu tarafa çelmeli-
dir. (Alkışlar). 

REİS — Mesele kapanmıştır, (Kapanmamıştır, 
kapanmıştır sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, İrşat 
encümeni namına bir kelime var. Kendi namıma de
ğil, söz almıştım, fakat o hatkkımdan vaz geçtim. En
cümenin bendenize dün tevdi ettiği bir vazife vardı, 
onu ifa etmekle şerefyap olmaktayım. Müsaade bu
yurunuz efendim, İrşat encümeni bütün arkadaşları
mızdan rica ediyor, yarın saat sekizde içtimamız var
dır. Kendi menatıkt intihabiyelerme dair bazı malû
mat almak istiyoruz. Lütfen encümene saat sekizde 
teşrif etsinler. Fakat encümen arkadaşlarımızdan is
tirham ederim ki, evvelâ onlar teşrif etsinler. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Zonguldak memurlarına bir maaş nisbetin-
de zammiyat icrasına dair kanun lâyihası. 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. Zonguldak 
memurlarına bir maaş nisbetinde zammiyat icrası 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Muvazene! Maliye encümenine gönderiyoruz. 

2. — Muaddel usulü muhasebei umumiye kanu
nunun 32 ve 34 ncü maddelerinin tadiline dair ka
nun lâyihası. 

REİS — Muaddel usulü mnhasebeİ umumiye 
kanununun 32 ve 34 ncü maddelerini tadilen Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Kavanini 
Maliye encümenine gönderiyoruz. 

6. — TEZKERELER 

l. — Diyarbekİr'de bir istiklâl mahkemeni teşki- REİS 

ti hakkında Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi. 
Diyarbekİr'de bir istiklâl mahkemesi teş

kili hakkında Heyeti Vekileden mevrut tezkere var, 
okunacak : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kıtaatı askeriyeden firar vukuatının tezayüdü 

hasebiyle firariler hakkında seri ve müessir bir su
rette muamelei kanuniye tatbik edilmek üzere firari
lerin kesafet mahalli hakkındaki tetkikat neticesine 
kadar şimdilik hiç olmazsa yalnız Diyarıbekir'de bir 
istiklâl mahkemesi teşkili Elçezire cephesi Kuman
danlığının işarına atfen Müdafaa! Milliye Vekâleti 
ceiilesi tarafından 1.11.1336 tarih ve ordu şubesi 

/. — Adana Mebusu Zekât Beyin, istiklal mah
kemesi azdığından istifasına dair telgrafı. 

RBİS — İstiklal mahkemesi azalığmdan affına 
dair Eskişehir'de İstiklal mahkemesi azasından Ada
na Mebusu Zekâi Beyin telgrafı var : 

Ankara B. M. M. Riyaseti Celi leşine 
Mazereti sıhhiyeme binaen istiklal mahkemesi 

azalığmdan afim ve yerime diğer bir zatın intihap 
ve izah 'buyunılmaısı müsterhemdir. 

31 j] 1.13Î6 

Adana 
Zekâi 

REİS — Ahvali sıhhiyesini sebep gösteriyor. Bu
nun için esbap -sormaya lüzum yoktur. İstifasını 'ka
bul buyuranlar ellerini kaldtrsrn... Kabul edildi efen
dim. 

1, — Kars'ın fethinden dolayı Ermenâk ve Sive
rek'ten mevrut tebrik telgrafları. 

REİS — Kars'ın fethinden dolayı Ermenâk ve Si
verek'ten mevrut telgraflar vardır: 

B. M. Meclîsi Riyasetine 

Tufanı felaketin emvaci kafilei zalimesini imha 
için milletin doğurduğu Büyük Millet Meclisinin piş
darı bulunan mukaddes ordularımızın ırıa'şeri felah 
olan silahı zaferlerinin avazei muvaffakiyatı Kafkas* 
in karlı şahikalarında besalet haberleriyle satmamızda 
çınlıyor. 'Birkaç asırdan beri muazzam Türkün ağu-
şunda uyuyan ve bir müddetten beri münkariz Çar
lığın istripdadı altında inleyen müstahkem Kars ka
lesinin bugün yine Osmanlı sancafclanyla gölgelendi-

2740 numaralı müstacel işaretli tahriratla teklif edil
miştir. İfayi muktazasınj ve neticeden malûmat ita
sını rica ederim efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS — Oiyarbekir'de 'bir İstiklal mahkemesi 
teşkilini tensip buyuranlar ellerini kaldırsın... Tensip 
edilmiştir. Efendim, münasip bir zamanda intihabatı 
yaparız. 

2. — Malatya Mebusu Hacı Garip Ağanın, tem
didi mezuniyetine dair Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi. 

REtS — Malatya Mebusu Hacı Garip Ağaya şu
bat nihayetine kadar mezuniyet kası hakkında Divanı 
Riyaset kararı var : 

Heyeti Unrumİyeye 
Cephane nakline memur olan Hacı Garip Ağa

nın vazifesinin ihitamı tarihi olan 27 Eylül 1336 ta
rihinden şubat gayesine kadar temdidi mezuniyeti 
3 Teşrinisani 1336 tarihinde inikat eden Divanı Riya
sette tensip edilerek Heyetti umumiyesinin nazarı 
-tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. M. İkinci Reis Vekili 
Hasan Fehmi 

REİS — Mezuniyeti kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın... Mezuniyet kabul edilmiştir efendim. 

ğini taam dölsün müftehirane görüyoruz. Cihanı el
lerinde bazice etmek isteyen birkaç istilacının meza
limine bu necip yurdumuzun ve Türk milletinin ta
hammülü kalmamıştrr, bu manzumei hakayik şina-
san artık payi tahakküm altında İntemeyecektİr. Beş 
senelik mazinin kanlı havalesi ile istikbale doğru azim
kar adımlarıyla yürüyen Türklüğün, halaskar ordu
lanmızın parlak kılıçlarıyla, istikbalin tamamen hâ
kimi olacağına katiyen kani ve mutmainiz. Şehrahi 
hakikat ve saadete uzanan ordularımızın, o nefer 
(kardeşlerimizin rehgüzannda dolaşan Türk şehitleri
nin ruman onları istikbal ve teşci edecektir. Hilâli 
Osmaniyi eski Türk diyarlar ma ulaştıran ulvi Türk 
kalpli kumandanlarımıza samimi selamlarımızın, kal
bi teşekküratımizm lütfen (İblağ buyurulmasma dela-

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — MUHTELİF EVRAK 
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•(et buyurmaları memleke'timiz nıüsterh anı
dır. 

Ermenak'de Konya 
Mebusu 
Hulusi 

Aza 
Ahmet Nazif 

Aza 
(Kâmil 

Aza 
ıMehmet Aü 

Aza 
Mehmet Ali 

Aza 
Nüzhet 

MUdafaai Hukuk 
Reisi 

Fehmi 
Aza 

Haydar 
Aza 

Mehmet Rüştü 
Aza 

İbrahim Btem 
Aza 

Vehbi 
Aza 

Feyzi İhsan 

Aza 
Ahmet 

Aza 
Hüseyin 

Aza 
Tahsin 

Aza 
(Hüseyin 

Aza 
Sami 
Aza 
Sait 

REİS — Lazımgelen cevap Riyasetten yazılı efen
dim. 

BİR MEBUS BEY — imza nedir? 

KÂTİP HAYDAR (BEY — Ermenak'de Konya 
Mebusu Hulusi ve Müdafaai Hukuk Reisi ve aza
lan. 

REİS — Siverek'den de var, aynı mealde, ona da 
icabeden cevap Divanı Riyasetten yazılır. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

3. — Muvazenei Maliye Encümeni Kâtipliğine mezkûr kitafoete azadan Mardin Mebusu Necip Beyin 
Mardin Mebusu Necip Beyin intihap edildiğine dair 
Encümen tezkeresi. 

ıREÎS — Muvazenei Maliye Encümeni kitabetine 
Necip Bey arkadaşımızın intihap edildiğine dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası var : 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeni Kâtibi Mustafa Bey 

birçok meşağilden dolayı mezkûr kitabetten çekilerek ediyorum. 

intihap olunduğu malumat olmak üzere arz olunur, 

1 Teşrinisani 1336 

Muvazenei Maliye En. Rs. 
Ferit 

M M. 
Fuat 

RBİS — Serayı malumat Heyeti Celüenize arz 

8. — MAZBATALAR 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Eğridir ka
zasının Yaka afsar kariyerinden Kara Mehmet ve 
refiki Hasan hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Hiyaneti vatanîyeden mahkûm Kara Meh
met hakkındaki hükmün refine dair Adliye Encüme
ni mazbatası var, okunacaktır; 

•Adliye Encümeni Mazbatası 

Hiyaneti vataniye cürmüne teşebbüs ettiği «iddia
sıyla maznunu aleyhim olup Eğirdir kazası bidayet 
mahkemesince yedişer sene müddetle küreğe konul
malarına giyaben karar verilen Keşan'dan kazayi 
mezkûr Yaka Afsar kariyeştnden Hacı Yusuf oğlu 
Kara Mehmet ve Kasapoğlu Hüseyin haklarında vi
cahen icra kılınan mahkeme neticesinde bunlardan 
Hüseyin'in ademi mesuliyetine ve Kara Mehmet'in 
yedi sene müddetle hapsine dair mahkemei mezkûre-

den sâdır olan 6 Eylül 1336 tarih ve 12 numaralı 
ilam ve evrakı müteferriası yalnız Kara Mehmet 
hakkındaki hükümden dolayı tetkik ve mütalaa olun
du. 

Merkumun «heyeti ihtiyariye askerleri kendi bil
dikleri gBbi topluyorlar. Bunların ellerinden mühür
lerini alalım ve Anastas ile muhabere ettik, asker 
vermeyelim» dediği şühudu müstemiadaa ikisi tara
fından beyan ve ifade olunuyor ise de şu söz heyeti 
ihtiyariye tarafından ifa edilen muamelatı tenkit ve 
tahtıaya matuf ve masruf olup Büyük Millet Mecli
sinin meşruiyetine isyan ve kast mahiyetinde atf ve 
telakki edilememiş ve faslı mezkûr Hiyaneti Vatani
ye Kanununda tarif ve tavsif olunan ceraimin dairei 
şümulünden hariç bulunmuş olmakla tasdikine im
kânı kanuni görülemeyen hükmü mezkurun refine 
ve merkum Kara Mehmet'in, sebebi ahara mebni 
mevkuf olmadığı takdirde, hemen tahliyei sebilinin 
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telgrafla işarına karar verilmesi zımnında Heyeti 
Umumiyeye teklifi ekseriyetle tensip kılındı. 

Reis Na. 'M. M. 'Kâtip 
Sinop Sinop 

Ahmet Nafiz Mehmet Şevket 
Aza Aza 
Siirt Denizli 

iMustafa SaSbri Yusuf 
Aza 

•Kângın 
•Hini imzada bulunmadı 

ıfMuvaftk sesleri) 

REİS — Mazbatanın aleyhinde söz isteyen var mı? 
{(Hayır sesleri) Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edildi efendim. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Tekye kar
yesinden değirmenci Nurettin \ hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Casuslukla maznun değirmenci Nuret
tin hakkında Adliye Encümeni mazbatası var, oku
nacaktır : 

hazma mahal olmadığına ekseriyetle tezekkür oluna
rak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

6 Teşrinisani 1336 
•Kâtip Aza 
Sinop Denizli 

Melanet Şevket Yusuf 
Aza Aza 
Siirt Karığın 

'Mustafa Sabrİ Hini imzada bulunmadı 

Hükme esas teşkil eden casusluk olduğundan hük
mün refile casusluk cürmünün mercii rüyeti olan is
tiklâl Mahkemesine evrakm iadesi ve maznunun 
mevkufen teslimi taraftarıyız. 

Reis Na. M. M, Aza 
Sinop Genç 

Ahmet Nafiz Hamdi 
Aza 
içel 

Naİm 

İKTİSAT VfBKİLl CELÂL BEY (Saruhan) — 
Bendeniz anlayamadım, hem casus diyorlar, hem de 
beraatine karar veriyorlar (üç azanın muhalefeti de 
okundu) (Doğru doğru sodaları) 

NAFİZ BEY (Camk) — Efendim, bendeniz mu
halif bulunan âzâ meyanındayım, evrakı tahkikrye-
nin kıtaatımdan müstebao buyururacagı veçite bu 
adamın hıyaneti vataniye ciirmünden dolayı Bidayet 
mahkemesince tahtı muhakemeye alındığını, bilâihara 
da hıyaneti vataniyeai sabit olmayıp casusluk Men
den dolayı kanunu cezanın bilmem kaçıncı maddesine 
istinaden lüzumu muhakemesi gösteriliyor. Mahke
me! bidayet diyor ki, bu evrak bize ak değildir ve 
hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Bidayet mahke
mesinin mercii olan Meclisimize giderilmiştir. Biz 
esas itibariyle bu hükmü muvafık bulmadık. Madem 
ki, casustuk denilmiş, casusluk da Bidayet mahke
mesine ait değildir. Bidayet mahkemesinin hükmünü 
biz burada refettik. Sonra encümen iki kısma ayrıldı. 
Biz burada diyoruz ki, muhalif olarak, madem ki 
bu casusluk fiilidir, casusluk fiilinin mercii istiklâl 
Mahkemesidir, evrakın aidiyet karariyle İstiklâl mah
kemesine verilmesi ve onun da mevkuf olduğundan 
dolayı İstiklâl mahkemesine evrakiyte beraber tevdü 
ve İstiklâl mahkemesinin salâhiyeti dairesinde veri
lecek karar ne ise onun ifası lâzımdır diyoruz. Diğer 
arkadaşlarımız ki • ekseriyeti haizdirler - o suretle 
karar vermemişlerdir. Yani bunu şahsım namına arz 
ediyorum, encümen namına değil. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Yunanlıların memalîki Islâmİyeye tecavüz ve taar

ruz eyledikleri zamanda Yunan pişdarlarına İraeİ ta
rik ile casusluk eylediği iddiasıyla maznunualeyh ve 
mevkuf bulunan Tekke karyesinden değirmenci Ar
navut Nurettin'in üç sene müddetle küreğe konulma
sına dair Söke Bidayet Mahkemesinden sadır olan 
19 Temmuz 1336 tarih ve 47 numaralı İlatm ve ev
rakı müteferriası Encümenimizce tetkik ve mütalaa 
olundu. Zatî madde netice itibariyle casusluk olup 
Hiyaneti Vataniye Kanununun dairei şümulünden ve 
binaenaleyh rüyet ve intacı bidayet mahkemesinin va
zifesinden hariç olmakla hükmü vakiin refi ittifakla 
tensip olunduktan sonra ait olduğu İstiklâl Mahke
mesine tevdii ve merkumun tahliye ve ademi tahli
yesi ciheti de müzakereye vaz olunarak harici ez va
zife verilen hükmün refi dolayısıyla icra kılınan bil
cümle muamelat ve mukarrerat dahi merfu olduğun
dan bidayet mahkemesince verilen tevkif emrinin ip
ka ve İdamesi caiz görülemediği cihetle merkum Nu-
rettin%ı sebebi aharla mevkuf değilse ihlayi sebilinin 
telgrafla mahalline İşarı ve bir fiilin cürüm olup ol
madığını ve esbabı sübutesi bulunup bulunmadığını 
takdir mahalli müddeiumumilerine art vezaifi kanu-
niyeden olup Meclisin ayrıca emir itası muvafıkı 
kanun olamayacağından bu bapta ayrıca karar İtti-
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REİS — Efendim encümen naımına mütalâa var 
mı? (Var, hayır sodaları). 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim bu mesele hak
kındaki evrakı tahfcifciye ve cereyan eden muhake
mede tutulan zabıtnamenin tetkikinden anlatılıyor ki 
isnat olunan cürüm, casusluk olsun, hıyaneti vata
niye olsun, esbabı sübutiye ve delâil katiyen yoktur. 
Meselenin esası da budur ve encümenin ayrılan kıs
mı da buna istinaden diyor ki: Eğer biz bunu tahliye 
esmeyecek olursak bittabi yann mevkuf olarak o 
'mahkemeden otelci mahkemeye gidecektir. Binaen
aleyh o adam sürünecektir. Bunun için tahliyesini 
(muvafık görüyoruz. Bu itibarla miiddekımumiran 
«Usulü Muhaketmaıtı Cezaîye Kanunu» mucibince, 
usul itibariyle, hukukuna teeaivüz etmemiş oluyoruz. 
Yarri biz emir vermiyoruz. Bu mesele İstiklâl mah
kemesine gidince eğer orası lüzum görürse bunu o 
zaman tevkif etsinler, İcra kılman tahkikat netice-

4, — LÂYİHA 

3. — Ankara <- Kastamonu - İnebolu yolunun ta
miri için altmış bin lira tahsisatı tnunzamma Hasma 
dair kanun lâyihası. 

REİS — Ankara, Kastamonu, inebolu tarikinin 
tamiri için almış bin lira tahsisatı munzamma itası 
'hakkında Heyeti Vefcrleden mevrut lâyİhaj kanuniye 
vardır. Muvazene! Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. _ AZAYI KİRAM M 

4. — Azayı kiramdan bazılarının mezuniyetlerine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Divanı Riyasetçe tensip edilen mezuni
yet evrakı var: 

Heyeti Umumiyeye 
Azayı Kiramın izin taleplerini havi takrirleri 

6 Teşrinievvel 036 tarihinde münatek yirmi ikinci 
Divanı Riyasette tezekkür edilerek merbut listede 
isimleri hizasında gösterilen erkam mtikbarınca tensip 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyettin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Siirt Mebusu Salih Efendi şubat nihayetine kadar, 
Karahisar Mebusu Nebil Efendi İki man, Cam*k Me
busu Hamdi Bey şubat nihayetine kadar, Canik Me
busu Şükrü Bey şubat nihayetine kadar, Bitlis Me
busu Vehdi Bey şubat nihayetine kadar Bayazut Me
busu Müleyıman Sudi Bey şubat nihayetine kadar, 

— sn 

sinde cürüm dereceİ sübuta vasıl olursa mutlak tev
kifine hüküm verilir. Fakat burada evrakı taftklkiye 
münderecatına nazaran esbap ve delâili sübutiye yok
tur. diyoruz. 

REİS — Adliye Encümeninde iki ökir vatıdır. 
Biri ekseriyetin diğeri ekalliyetindir. Hükmün refinde 
encümen ittifak eDmiştir, İstiklâl mahkemesine mev-
kufen 'tevdi edip etmemekte encümen ikiye ayrılıyor. 
Efendim bir kere salâhiyet noktasından hükmün re-
fiifi reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Hükmün refi salâhiyet noktasından 
kabul edildi. Evrakın reyi veçhile, gayri mevkuf ola
rak tevdi edilmesini kabul edenler lütfen ellerim kal
dırsınlar. (Anlaşılmadı «esleri). 

İndiriniz beyim ellerinizi. Mevkuf olarak İstiklâl 
mahkemesine verilmesini kalbul ederiter tütffen etlerini 
kaktırsınlar. Ekalliyetin reyi kabul edilmiştir. Mevkuf 
olarak İstiklâl mahkemesine verilecektir. 

4. — Tarik bedeli nakdisi kanununun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası, 

REİS — Tarik bedeli nakdîsi kanununun birinci 
»maddesi yerine kafan otoıak üaere Heyetli Vefcileden 
'mevrut lâyihai kanuniye var. Nafia Encümenine gon-
deriyoruz, 

UAiMELÂTI <Dtiran) 

Menteşe Mebusu Etem Fehmi Bey iki maltı, Bayezit 
Mebusu Dr. Refik Bey üç hafta.,. 

RBİS — Siirt Mebusu Salih Efendinin şubat ni
hayetine kadar mezuniyetini kabul edenler el kaldır
sın. Şubat nihayetine -kadar kabul edilmiştir. 

Karahisarı Sahip Mebusu İnebil Efendinin iki 
ay mezuniyetini kabul edenler e) kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

ıCaınîk Mebusu Haırtdİ Beyan şubat nihayetine ka
dar mezuniyetini kafbul edenler eBerİni kaldırsın. Ka-
•bul edildi. 

Canik Mebusu Şükrü Beyin şubat nihayetine ka
dar mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Bitlis Mebusu Vehbi Beyin şubat nihayetine ka
dar mezuniyetini kabul edenler ellerim kaldırsın. 
Kabul edildi. 

LAR (Devam) 
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Bayazıt Mebusu Süleyman S udi Beyin iki ay me
zuniyetini kabul edenler etlerim kaldırsın. Kabul 
edildi, 

SÜLEYMAN SUDİ BEY <Bayazıt) — Bu kadar 
müddet zarfında gidip gelmek kabil değildir. Hiç ol
mazsa altı ay yapın. 

RBİıS — Temdit kabildir efendim. 
Menteşe Mebusu Etem Fehmi Beyin iki ay me

zuniyetini kabul buyuranlar el kaktırsın. Kabul edil
di. 

Bayazıt Mebusu Dr. Refik Beyin, üç hafta me
zuniyetim kabul buyuranlar el kaldırsınlar. Kabul 
ediMİ. 

5. — Kayseri Mebusu Remzi Efendinin istîfastna 
dair takriri, 

RBÎS — Kayseri Mebusu Remzi Efendinin me
busluktan istifanamesi var; 

'Büyük Millet Meeli&i Riyaseti CeİÜesine 
Orada iken mebusluğu müftülüğe tercih eyledi

ğime dalir gerçi beyanname vermiş isemde mezunen 
Kayseri'ye avdetimde müftülük İçin her taraftan il
kah edilmesi üzerine müftülük ve mukaddema deruh-
de eylediğim Sultani mektebi fanisi muallimliğinde 
kalmak şarfiyle mebusluktan affını mâruzdur. 

BÎR MEBUS — Şarta mulâktır, olmaz. 
HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Bİlâ kaydü-

şart otmah!... 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Şartın hükmü 

yoktur efendim, şart lağıvdır, istifası kabul edilir. 
FUAT BEY (Çorum) — Efendim, hatırıma ge

len bir nokta var. Memuriyet ile mebusluğun içtima 
edip edemeceği evvelce karargir olmuştu. Acaba o 
zaman Remzi Efendi müftülükten veya mebusluktan 
birini tercih eömis mi? (Etti sesleri) Madamı tercih 
etmiştir, şimdi şart olamaz. 

HULUSİ BEY (Karahisan Sahip) — Arkadaşlar, 
bu zat evvelce bir beyanname vermiş ve mebusluğu 
tercih etmiş, fakat kendisi izah ettiği veçhile, oranın 
ithafı ı üzerine her ne sebepten ise istifa ediyor, fa'kat 
bir şarta talik ediyor. Nasıl olur da biz bir mebusun 
İstifasını kabul ederiz ve Meclis şartı kabul etmiyor 
deriz. Sonra herkesin hürriyetini ihKU ederiz. Kimse
nin hürriyetini İhlâl etmeyelim, rica ederim. Her
kesin hürriyetine rrayet edelim. 

NBBtL EFENDİ (KarahSsan Sahip) — Ahmet 
Remzi Efendi istifanamesinde diyor ki; her ne ka
dar Ankara'da iken mebusluğu tercih ettiğime dair 
bir beyanname vermiş isem de, Kayserİ'ye geldi
ğimde rflıah eütiiler, müftlüğü tercih ediyorum. Hal-
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buki buraya beyanname verdiğinde üzerinde bulu
nan müftülük tabiatiyle mürtefi olmuştur. Farzade-
lim ki; biz burada müftülüğü kalbul edecek olursak 
anü nasıp Meclise mi, yoksa Umuru Seriye Vekâle
tine mi ait olacaktır? 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokat) — Ret, ret, 
öyle şey olmaz!.. 

NEBİL EFENDİ (Devamla) — Orada dır dır et
meyin, söyleyeceğiniz varsa burada söyleyin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey, 
dır dır kerimesini sarfetötfler, sözümü geri alsın. 

NBBÎL EFENDİ (Devamla) —Bu her vakit ol-
mazl Kesmesinler lafı!.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ağız Sö
zün lavaşıdır, bir mebusa dır dır denmez ve sözü 
pişirin de öyle söyleyin.; 

NBBİL EFENDİ (Devamla) — Sözümü kesme
yin dedim, demedim mi Reis Bey? 

REİS — Evet öyle. 
NBBtL EFENDİ (Devamla) — Eğer biz simdi 

mebusluğu kabul edecek olursak, yani şu istifayı 
kalbul etmeyecek olursak bir şey yok, kabul edecefk 
<olursak, müftülük uhdesinde bati kalacak mıdır, kal
mayacak mıdır? Bu cihetin anlaşılması lâzımdır, {is
terse kalsın sadaJarı.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
zaten Divanı Riyaset bir İhtarname tertip eüti. Teş
rinievvel iptidasına kadar mebuslukla, memurluktan 
birini tercih edin ve malûmat veriniz demişti. Şayet 
bir beyanname vermeyecek olursa, mebusluğu tercih 
etmiş ve memuriyetten istifa etmiş addedeceğiz dedi
ler. Binaenaleyh müftü efendi mebusluğu teroih et
tikten, oraya gittikten sonra, kendisine illâ müftü ol, 
mebusluğu terke* diye ısrar etmişler. Burada esasen 
müftülüğü bırakmış girmiş idi, kendisinden mütârülük-
hatakı nezi olmuştu-. Bendenize kalırsa, şartla, meşrut
la istifayı 'kabul ediniz. <Ediknv«z sadalan.) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Geçende aymi 
suretle Hasan Fehmi Bey evvelce memurluğu 
tercih etmiş, sonra mebusluğu tercih ediyo
rum demiş ve "Nebil Efendi biraderimizin bu
yurduğu gibi, müftülük srfatı kendisimden mürtefi 
olmuştur. Tabiatiyle şimdi oraya gittikten sonra ibram 
etmişler... Ve ayni zamanda diyor ki: Farisi muallim
liği uhdemde kalmak şartiyle... Malûmuâlinizdir ki 
bu gibi şartlar lağıvdır. Binaenaleyh istifasını kabul 
ediniz, memurluğu mebusluğa tercih ediyor. (Nasıl 
olur sadaları) Müsaade buyurun efendim. Memurlu
ğu mebusluğa tercih ediyor. Yani aramrada bulunmak 
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istemiyor. İstifasını kabul etmek kadar tabın bîr şey 
yoktur. Hükümet 'tekrar ODU müftü yapar fanisi mu
allimliğini uhdesine verir. Yani o zat demek istiyor 
ki; buradaki müftülüğü «izin 'Meclisinize tercih ediyo
rum. Binaenaleyh istifasını fcalbul etmek kadar tabii 
bir şey yoktur. 

RBİS — Efendim, buhususta müzakereyi kâfi 
görenler, ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü efendim. 

ıRerazi Efendinin bir istifanamesi var. İstifaname
sinde; mektep muallimliği uhdesinde kalmak saatiy
le diyor. Bu mektep muallimi olmak meselesi ma-
halline ve maarif 'idaresine ait bir vazifedir. Meclisi 

5. — Matbaa alât ve edevatının gümrük ve oktru-
va resimlerinden muafiyetlerine dair kanun lâyihası. 

'REİS — Matbaa alât ve edevatının gümrük ve 
dktruva resminden aıffma dair Heyeti Vekiledeu 
mevrut lâyühai kanuniye var. İktisat ve Muvazenen 
Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Âyini ruhani esnasında şarap İstimaline mü
saade edilmesine dair Haham basmm istidası, 

<RBİS — Âyini ruhani icrası esnasında ahkâmı 
diniyeleflinden olduğu üzere şarap istimaline müsaa
de edilmesine dair Haham başı efendinin tezkeresi 
vaTj 

Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mâruzâtı dâiyanemUzddr. 

Bunca zamandan beri cemaatı rmiseviye Mama-
İlki mahrusai Şahanede- refahiyeti kalbiye île İntrarı 
hayat ve bilhassa ahMmı şeriyei müseviyemizü ke
mali serbesti İle ifa ve icra ettiğimizden dolayı saade
ti mülkü Osmaniye'ye heran ve zaman dua hain al
makta ve medyunu şükran olduğumuz müstağiı» arzu 
izatotır, 14 Eylül 1336 tarifhü kanunu münıifince her 
nevi müskiratimal ve ithal ve fürüht ve istimali mem
nudur. Gerçi kavanin ve .nizarrratı Devlete itaat ve 
inkıyadımız vücupdendir. Kütübu mııkaddesei mü-
seviyede, münalkehatta, sünnette, cumartesi ve bay
ram dualarında şarap istimal ve işrap edilmesi emre-
dilmektedir. Lütfen müıkeyyifai için olmayarak mah-
za Ayini diniye istimal otunmaık üzere şarap imal ve 

Âliniz hiç bir kayıt ile mukayyet değildir. İstifasını 
alebtlak bir istifa mahryefcimde addedersiniz, kabul 
edip etmemek Heyeti Ceiilemze aittir, istifayı mut
lak bir istifa olarak reyinize arz ediyorum, istifayı 
kabul buyuranlar lütfen el kaktasın. Kabul edildi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey, 
bir mesle hakkında bir şey arz etmek istiyorum. 

REİS — Bilâhara zatrâlinize söz veririm. 

İSMAİL SUPHİ BEY — İktisat Encümenine şu
belerden birer âza intihap edilsta. 

REİS — Müsaade buyurun şimdi söz vereceğim. 

6. — Nüfus vukuatının iki ay müddetle cezayi 
nakdiden muafiyetine dair kanun lâyihası. 

RBİS — Nüfus vukuatının iki ay müddetle ce
vazı nakdîden muafiyetine dair Heyeti Vesileden 
mevrut lâyflıai kanundyeyi Dahilîye ve Muvazeneye 
gönderiyoruz. 

•istimaline Heyeti Cefilelerince bktezfikkür bir karar 
itasiyle maddei kanunlyesine bir madde İlavesini lûtfu 
Celilii Riyasetpenabilerinden istirham eyleriz. Olbapto 
emrü ferman Hazreti menlefaülemrindir. 

2 Teşrinievvel 1336 
Musevi Cemaati 
Riyaseti namına 
Yasef Albukrek 

SIRRI BEY (Yozgat) — Şerbet için.. Şerbet! 
(Ret, ret sadalan), (Kabul, kabul sadalan) (Oürül-
tüler). 

REİS — Efendim Heyeti Cetfleriİze bîr istida ile 
müracaat edebilmek içki evvelâ ait olduğu makama 
müracaat etmesi lâzımdır. Sonra Heyeti Vekileye gi
der, orada dolaşır, tntab edilmezse, son mercii şikâ
yet olmak üzere, Heyetli Oettlenize gelir. Bu istidada 
ise doğrudan doğruya Heyeti Celilenize müracaat edil
diği anlaşılıyor. Bu hususun hilâfına dair bir mü
racaat yoktur. Bu istidanın hİe bir mütalaa ibeyan 
«dikteden Heyeti Vekileye tevdii lâzımdır. {Hayır sa
dalan) (Doğru sadalan) Heyeti Vekileye tevdi edilmiş
tir efendim. (Ret ret sesleri). 

RBİS — On dakika teneffüs. 
(Mffde celseye nihayet veriKU), 

4. — L Â Y I H A L A R {Demim) 

7. — MUHTELİF EVRAK «Devan) 

— 3 2 4 - . 



1 : 96 9 , 11 , 1336 C : 2 

İKİNCİ CELSE 
KÜşat Saati : 3 Badezravtalt 

REtS : Reisi Sarf VefcSfi Hasan Fehnri BeyefeıuK 
KÂTİPLER ; Haydar Bey (Kti&hya), Cevdet Bey (Kütahya) 

REİS — Celse kuşat adildi. Ruanaimai müzakerata geçiyoruz. 

8. — MAZBATALAR (Devam) 

3. — Emlâk, arazi ve temettü vergisi tezkere es-
maninin tezyidi hakkında kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatala
rı. 

RfitS — Vergi tezaktrj esmanının tezyidi hakkında 
Muvazenei Maliye Encümemniin mazbatası vardır. 
Ufak bir meseledir, Heyeti Vekile gelinceye kadar 
onu çıkaralım. 

Büyük Millet Meclîsi Riyasetine 
Vefgi tezkeresi esmanının flezylidine •müteallik Ma

liye Vekâletince tanzim krfınao kanun lâyihası ve es
babı mucibe mazbatası Heyeti Vekîtenin 16.9.1336 
tarihindeki içtknaında leduelmütaJâaa tasvip ediPmiş 
ve leffen takdim kılınmış olmakla ifayı müktezasını 
rica ederim. 

28 . 9 . 1336 
Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
M. Kemal 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Her sene mükellefinin her birine uhdelerine mu-

rettep tekâlifin mikıtariyle tediye için tayin olunan 
taksittenim havi tanzim edilen tezkerelerden esmam 
olarak yirmi «para alınıyordu. Halbuki malûm oktn 
gala dolayısiyle yirmi para, değıil kâğıt fiyatını, üc
reti tabiyesini bite temine gayri kâfidir. Binaenaleylh 
•kâğıt esmanı ve ücreti tab'iyesi ve betahsis hasbcttıal 
memurin macaşattttdaıki tezayütten 'bu gibi tâkâlrfkı 
de hissedar ettirilmesindeki zaruret ve mecburiyet na
zarı dikkate alınarak esmanı rraezkûrerein beş kuruşa 
İblâğı düfünıülmUş ve ötbapta tanzim kılınan lâyShai 
(kanuniye nverbutam arz ve takdim kılınmıştır. 

16 Eylül 1306 
Emlâk ve Arazi ve 'Temettü Vergisi Tezkere 
Esmanının Tezyidi Hakkında Kanun Lâyihası 
Tahsil emval kanununun üçüncü maddes'imdn tfık-

rai ahlresft berveçtiatâ tadıl ohınrnuştur. 
•MADDE 1. — Her sene marttan evvel mükel

lefinin her birine uhdelerine mürettep tekâlifin <mdk-

tariyle tediye için tâyin olunan taksitlerini 'havi tan
zim edilmiş musaddalk ve beş kuruş mukabilinde bi
rer tezkere verilecektir, 

MADDE 2. — İşbu ıkanun 1336 seneİ maliyesi 
İptidasından muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

16 Eylül 1336 
'Büyük Millet Meclisi Umuru Seriye VektLİ 

'Reisi Fehmi 
•M. Kemal 

Adliye Vekili N. Dahiliye Vekili 
Ahmet Muhtar Retfet 

Hariciye Vekâleti Vefcrlİ 'Maliye Vekili 
Ahmet Muhtar Ferit 
•Maarif Vekili Nafİa Veıfcffi 
Dr. Rıza Nuriv EsUaisehir'de bulunduğu 

İktisat Vekâleti Vekili Sıhhiye VefldüÜ 
Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Kavanint Malîye Encümeni Mazbatası 

•Her sene mükellefinin her birine uhdelerine mü
rettep tekâlifin miktariyle tediye için tâyin olunan 
taksitlerim havı tanzim olunan tezkereler esmanının 
tezyidine mütedair bulunan Malîye Vekâletinin 16 Ey
lül 1336 tarihli kanun 'lâyihası Encürnenimfize tevdi 
buyurutmuş almakla .tetkik ve mütalaa ve icabı mü
zakere olundu. 

Teklifi mezkûr encümence de muvafık ve mü
nasip görülmekle aynen kabul edilerek Muvaaenei 
Maliye Encümenine tevdii tezekkür kılındı. 

12 Teşrinievvel 1336 
Reis Mazbata Muharriri 
Niğde 'Sinop 
Vehbi Mehmet Şevket 
Kâtip Âza; 

Sarahati îzmtit 
Ahmet Süreyya Hamdİ 

Aza; Âza 
Genç Ergani 
Fikri M. Emin 
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Muvazene! Maliye Encümeninin Mazfoaita&ı 
İşbu lâyİhai kanuniye ibifaıüzaıkere enoümenimiz-

ce de muvafık görülerek aynen kabul edilmiş oldu
ğundan Heyeti Utnumiyeye arz olunur-

18 Teşrinievvel 1336 
Muvazenei Maliye En. 

Reisi M. M. 
Ferit Fuat 

Kâtip Aza 
Sivas 

Mehmet Rasitn 
Âza Âza 

Hakkâri 
Mazhar Müfit Ahmet Hamdİ 

Âza 
Elâziz 
Tahsin 

REİS — Efendim, heyeti umumiye» hakkında söz 
isteyen var mı? (Yok sesleri) O halde maddelerin mü
zakeresine geçiyoruz. Söz isteyenler isimlerini bildir
sinler. 

Tahsili Emval' Kanununun üçüncü maddesinin fık-
rai âhrresi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

MADDE 1. — Her sene Marttan evvel mükelle
finin her birine uhdelerine mürettep tekâlifin mİkta-
riyle tediye için tayin olunan taksitlerini havi tanzim 
edilmiş musaddak ve beş kuruş mukabilinde birer tez
kere verilecektir. 

(Kabul sesleri) 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, beş kuruş çok 

para değil, fakat Marttan evvel verilecek deniyor. Bu
gün bir çok yerlerde belki bu senenin vergisi bile alın
mamıştır. Verilen tezkerelerde emlâkin yalnız yekûnu 
bildirilerek veriliyor ve dedesinden kalma vergiyi her 
kardeş ayrı ayrı ödemektedir. Bunu eğer yapacaklar
sa bu beş kuruşu aldıklarında bu müfredatı da te
min etsinler. 

REİS — Başka bir mütalaa var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Fuat Bey, Vehbi Bey vergi tezkeresi hak
kındaki kanuna dair bazı sualler soruyorlar. 

FUAT BEY (Çorum) — Ne gibi efendim? 
REtS — Tekrar ediniz Vehbi Bey. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bu verilen tez

kerede bir senede bir mükellefin vereceği verginin 
müfredatını göstermelidir. (Malîye Vekili geldi sesleri) 
Vergi tezakiri, vergi ile mükellef olan mükellefinin bir 
senede vereceği vergilerin miktarını gösterir müfredat 
tezkereleridir. Halbuki, bu tezkereler müfredatı göster
miyor ve seneden evvel vermiyorlar. Sene ortasında, 

sene nihayetinde veriliyor. Bu ciheti de Maliye Vekili 
temin etsinler. 

BÎR MEBUS BEY — Onunla alâkası yoktur efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
malûmu âliniz bu Marttan evvel tevzi edilen tezkere
de, yalnız mükellefin vereceği vergi bir kalem olarak 
gösteriliyor. (1319) senesinde, ekseriniz biliyorsunuz 
ki, tezkerenin arkasına vergisinin ait olduğu emlâk ve 
arazi, müfredat itibariyle yazılmıştı. Sonra tahsildar 
köye geliyor, müfredata bakıyor. Vergi sahibinin ma
lı olan hane münkariz olmuş, emlâk ve arazi yedi 
âhare geçmiş, zahrındaki müfredata bakarak kimlerin 
ziri idare ve tasarrufunda ise ayrı ayrı, mutasarrıfla
rını bulmak suretiyle vergiyi kamilen oîbayet ediyor
lardı. Üç yüz on dokuzdan sonra bu usul kaldırıla
rak bir kalem olarak yazdılar, şimdi tahsildar köye 
geliyor, açıyor defterini, herhangi bir ev namına 100 
• 150 kuruş para istiyor. Halbuki o emlâk yedi âha
ra geçtiği için vergi tamamen cİbayet edilmiyor. Mü
kellef adam yalnız uhdesindeki kadarının vergisini ve
riyor, üst tarafı tedahülde kalıyor. Binaenaleyh, ben
denizin maruzatım; Maliye Vekâleti 1319 senesinde ol
duğu gibi bu sene ve bundan sonra da o verginin müf
redatını, emlâk ve arazinin müfredatını, cetvelleri
nin zahrına yazdırsın. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Mesele, vergi tezkerelerinin esmanı meselesidir. Bir 
kere o meseleyi arz edeyim : Malûmu âliniz vergi tez
kerelerinin esmanı yirmi para olarak kabul edilmiştir. 
Beş kuruştan fazla olursa yirmi paralıkta pula ve dam
gaya abidir. Halbuki bugün vergi tezkereleri için kâ
ğıt ve tabı masrafı olmak üzere değil yirmi para, bir 
kuruş, iki, Uç kuruş miktarında bir para sarfedili-
yor. Bu noktai nazardan esasen evrakı nakdiye ile 
madenî maşkûkat arasındaki fark olmak üzere bunun 
beş kuruşa iblâğım Heyeti Âliyenizden rica edece
ğim. 

İkinci bir mesele var : Beyefendilerin buyurdukla
rı mesele... Bendeniz zannediyorum, ki o, vergi tez
keresi meselesi değil, alelûmum emlâk meselesidir. Bu 
mesele öyle kolay, kolay tatbikatla, bir kaç ay içeri
sinde halledilecek mesele değildir. Bu mesele ma
lûmu âliniz ya yoklama tarziyle olur. Bir çok yerlerde 
usulüne muvafık yapılmadığından zararları görülmüş
tür veyahut kadastro ve usulüyle lâzım gelen tadil ve 
tahrir meselesidir ki, bu hususta bir de kanun vardır. 
Bu kanun bazı yerlerde tatbik edilmiş, masarifi zâi-
deyi mucip olmuş ve arkası alınmamıştır. 
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Heyeti Âliyenizin malûmudur ki, ne vergi kuyu-
du tamamen doğrudur ve ne de tamamen tadil yapıl
mıştır. Bilhassa defterihakani kuyudatı; içinden çıkı
lamayacak derecede muğlaktır. Binaenaleyh, defteri
hakani mesaili ile vergi mesaili birbirine âdeta mer
but bir surette bulunan bu meseleler, ariz ve âmik tet-
kikat neticesinde bir esası salime raptedilmek icabe
der, Bendeniz bu hususta defterihakani memurininin en 
ileri gelenlerinden bir encümen teşkil ettim. Bu encü
men, bundan sonra alelûmum defterihakani muamelâ
tını daha salim, daha basit bir usule raptetmek esba
bını istikmal edeceklerdir. Son derece müşevveş, son 
derece müzepzep olan defterihakani muamelâtının tan
zimi için bir talimatname vücude getirerek bu tatbi
katı teshil etmek arzusundayım. Defterihakani emane
tinin ikinci bk meselesi vardır ki, gayet çok müşkülât 
iras etmektedir. Bilûmum mükellefin kuyudatının oıü-
selsel tutularak kariyeler ve mahalleler üzerine kay
dedilmemiş bulunmasıdır. Defterihakaniye bir iş için 
müracaat edildikte eğer hüsnüniyet sahibi bir me
mura tesadüf edecek olursanız en aşağı on beş gün 
zarfında bir kayıt alabilirsiniz, işte bu esas dahilin
de muhakkak ıslâh edilmek icabeder, Defterihakani 
muamelâtının esasından bahsetmek istemiyorum. Ara
zi meselesi ayrıca bir meseledir. Fakat zannediyo
rum ki, bunun halli müşküldür. Bu sonradan daha 
asude bir zamanda düşünülecek bir meseledir. O za
mana kadar hiç olmazsa defterihakani meselesini 
tanzim etmek ve mümkün olduğu kadar teshil et
mek ve tensik etmek, buna merbut vergi işlerini, 
vergi meselesini de ıslâh etmek esaslarını tatbik et
mek İstiyorum. Heyeti Aliyeniz teslim buyururlar 
kî, bunlar bir günde değil, bir ayda, iki ayda yapıla
cak şeylerdir. Yani en basit bir surette masallihi 
teshil etmek neye mütevakkıf ise bendeniz onu tat
bik etmek İstiyorum ve onu yapmak istiyorum. O 
oluncaya kadar, âzayİ kiramdan arkadaşlarımızın ba
his buyurdukları tezepzübat ve müşkülâtı mucip ku
yudatın idamesi zaruridir. Bunun haricine çıkabilmek 
imkân ve ihtimali yoktur. Bugün bendeniz size va-
detsem, ki, herkesin kendi emlâki üzerinde kendisi
ne vergi tezkeresi verilecek; bunu ihtimal bir iki li
vada yaptırabilirim. O da bir çok tetkikat netice
sinde. Fakat tekmil arazimiz dahilinde bunu yap
tırmanın imkânı var dersem yalan söylemiş olurum. 
Ne ben söylevim ne de siz kabul buyurunuz. Bu; 
Öyle ötedenberi devam edegelen bir meseledir, ki 
esasından ıslah edilmedikçe bunun önüne geçmenin 
ankânı yoktur. Demek ki, ıslahatı ancak peyderpey 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Malûmu âliniz, defterihakani umur ve muame
lâtının müşkülâtından ve müzepzep bir halde oldu
ğundan ve içinden çıkılmak mümkün olmadığından 
mabeyin senediyle alım satım yapılmaktadır. Bun
lardan Hükümetin malûmatı yoktur. Hükümetin neş
retmiş olduğu kavanin mucibince köylülerin bu mu
amelesi Hükümetçe hattâ keenlemyekûn addolduğu 
halde yine muamele devam etmektedir. Bunun önü
ne geçmek lâzımdır. 

ABDULLAH EFENDİ (izmit) — Önüne Hükü-
rret geçemez ki... 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — O 
halde meselenin membaını, menşeini bulmalı menşe-
inden ıslâhat yapılmalıdır. Heyeti Aliyenize bu nok-
tai nazardan rica ederim, ki, bu mesele ariz ve amik 
tetkik edilecek bir meseledir. Bu husustaki mütalâ-
at ve teşkilâtını arz edinceye kadar bu meselenin tet-
kikatına girişilmeyerek yalnız ruznamenizde mevzu
bahis bulunan vergi tezakiri esmanı meselesi üzerin
de müzakerenin idamesini rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; defterihaka
ni kuyut ve muamelâtının tanzim ve tescili husu
sunda Maliye Vekili Beyefendinin sarfetmekte ol
dukları himmete teşekkür ederim. Maliye Vekili Be
yefendi dediler ki; tezkere esmanı matbaa masari
fi ile üç kuruştur. Bendeniz bundan bahsetmedim. 
Bununla onun arasında münasebet yoktur. Eğer bu
nunla onun arasında fark varsa, halktan vergi al
ma! lâzım gelir. Çünkü mükellefe denilecek ki, - Ma
liye Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi • tezkere 
borcunuz beş kuruş olmak lâzım geliyor. Binaen
aleyh iki kuruş da Hazine varidatıdır. İJir kere va
ridat alacaklar, bir de mükellefe bir sene zarfında 
Devlet Hazinesine olan borcunu bildirecekler. Bun
da İki gaye takip etmişlerdir. Varidatın fazla olma
sını temenni ederim. Fakat mükellefe bildirmek iste
dikleri borç nedir? Toptan bin kuruş vereceksin. Bu 
silgin mıdır? Ne nispette, ne diyerek muharrerdir? 
Bendeniz ondan bahsediyorum. Binaenaleyh bir mü
kellefe, sen bin kuruş vereceksin diyebilmek için, şu 
bahçenin, şu tarlanın vergisi şudur demek icabeder. 

Eğer böyle olacak olursa para istenilir ve böyle 
İL temeyeceksek, hiçbir mükelleften para İstemeyelim 
ve salgm salmayalım ... Binaenaleyh tezkerelerin satı
rına, hanei mahsusları doldurulmak suretiyle, göste
rilmelidir, Maliye Vekili Beyefendinin mesaisini de 
teshil ederler. Çünkü bir adam, kendi üzerinde bu
lunmayan bir tarlanın vergisinin istendiğini görürse, 
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bu benim üzerimde değildir, ben buna mutasarrıf 
değilim, başkası mutasarrıftır diyere kuyudu da bu 
suretle tashih ettirirler, 

MALÎYE VEKİLİ FERÎT BEY (İstanbul) — Mü
saade buyurur musunuz? Efendim bendeniz izahatın 
nihayetine yetiştiğim için tabii suallerin hepsini kav
rayamadım. Bu, bir çok mahallerde yapılmaktadır 
(Her yerde yapılıyor sesleri) ihtimal ki, bazı cihet
lerde, intizamı idarisi olmayan yerlerde yapılmamış 
olabilir. Bendeniz vadediyorum ve bunların yapılması 
için lâzım gelen yerlere emir verdim. (Kâfi, kâfi ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bendeni
zin esas maruzatım; Vergi defterinin zahrına mevkii 
ile beraber müfredatı geçsin. Çünkü böyle olunca tah
silat son derece suhuletle İcra olunur. Bendeniz Mec
lisi Aliyi tasdi etmemek için misal irat etmedim. Ben
deniz Mucur'da bulunuyordum, bizzat köylere gittim. 
Açtık koçanları, tahsilat yapıyoruz. Tekmil verginin 
arkasını aldık, yirmi beş koçan kaldı. Tahsildar dedi 
ki : Bu, her sene böyle teraküm eder, kalır. Çünkü bu 
haneler münkariz olmuştur. Koçanların zahnndaki 
müfredata baktık. Çağırdım muhtarı, bu emlakin sa
hibi nerededir dedim? Doksan senesinde askere gitmiş, 
evi inkıraza uğramış, bunların emlâk ve arazisi muat
tal kalmış dedi. Dedim, bana bir şehadetname ver. Ne 
olacak efendi! dedî... Ş/ehaidetoaemeyî aldıktan sonra 
•Sen de yanana düşecellesîn, bunlan bana yegân, ye
gân göstereceksin dektim. Tabi cevap bulamadı. De
di sen oflaı, ben de cevap vereyim. Şu tarla Alioğhı 
Vefiide şu (atık Metanette, Mı... Bin beş yüz kuruş
luk sırf etmfökin yansının muttıtann tahttı tasarrufun
da olduğunu adadım vb müterakim parayı tahafl et
ilim. 

İşte müfredat yazrirnasmin faydası budur. Binae-
nateyh böyle yazılırsa vergi kalüyen tedahülde kal
maz. 

•BİR MEBUS BEY — Onu tahsH edemeyeceğiz 
üi efendim. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Sahibinden, mukelte-
f iaden aJafoiürSMiiz. 

REİS — Başka söz afe.ii yok. Müzakereyi feSfi gö-
füyorsunuz değil mtİ? 

'YaJmz, beş kuruşun yüz paraya teenü hakkında Bi
ga Mebusu Mehmet Beyin tdktffi var, (Hayır, hayır 
sesîefi.) Bu takriri nazarı itibara alanlar efbrfeıS kat-
dursın. Kabul edütonedi. 

Maddeyi reymfoe vassedryttrulm. Birinci maddeyi 
aynen kabul edenler eflerM kaldırsm. BIMricî madde 
aynen kabul edildL 

MADDE 2. — işbu kanun 1336 senei maMtyesj 
ipllidasırtdan muteberdir. 

REÎS — Kaibul edenler ellerini kaldırsın. 
BİR MEBUS BEY — 1337 olacaktır, 1336 geç

ti. 
'REİS — Efendim, madde otuz altıdır, «küfte de 

ödledir. Fafkat sürndi bir radlibıame veriliyor, her M-
simi de reyintoe arz ediyorum. 

.MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — EfendSIm mü
saade buyurur muşumuz? Esasen malûmu âliniz ver
gi teralk'ir'iriİ sene girmeden evvel tabettirip tevzi ede-
ceğîmfaden üç yüz otuz yedi senesine mahsus olan 
şeylerdir. YanS üç yüz otuz altı demekle üç yüz otue 
altı olmaz. Üç yüz oltuz yedide ancak raflMc edile-
oeföif. Bundan sonra IÜÇ yüz Otuz yedi senesi için tevzi 
edeoeğfc. Fafcat bunları üç yüz otuz altıda tevzi ede
ceğiz, 

BlR MEBUS BEY — Kâfi meselle haHedflkrtiştdr. 
FUAT BEY (Çorum) — Ma%e VeÜK Beyin İza

hattı zaptta geçti kâfidir. 

REÎS — Müsaaide buyurun. Malîye Vekilli Beyin 
verdiği izahattan sonra tadile lüzum görmüyor mu
sunuz? (Hayır sesleri.) O halde Yusuf Bey; üç yüz 
otuz atı senesinin kısmı mühimini mürur etmesft ha
sebiyle İkinci maddenin üç yüz otuz yedi senesinden 
rmJtelber olması sorelSyle tadilim teklif ediyor. Bu 
tadili kabul edenler el kaMtırsın, Kaibul edStonedS. 

Jkirocİ maddeyi encümenin teklifi veçhile ve Ma
liye Vekili Beyin verdiği izahat muoibilnce kabul eden
ler îüKfen el ka'Sdırsıa Madde aynen kaibul edildi. 

MASDOE 3. — t#bu kamunun icrayi aHkâtnma Ma
liye VefcSti memurdur. 

•REİS — Kabul edenler lwtfien el katödtreın. Üçün
dü madde kabul edildi. Heyeti UmunVryesinS tâyM 
esami Be reye arz ediyorum, reylerinM jBtiimal edft-
ntîz. (Reyler toplanmaya badadı.) Efendim Mirataı-
mızı bozmalayım. Herkes yerinde reylerini munta
zaman versin. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — tktteat Encü
meninin âzatarınm nısfından fazlası mezunen veya sa
ir suretle gütmüşlerdir. Bunun için evvelkS gün İMsat 
Entiürnem namına bir mazbata verdik, Heyeti Urmı-
mtiyede okundu. Tarafı afinizden kabul edftdi. Şubeler
den birer âza intihap efdilıecefcti. Mükerreren tahtaya 
yaatdığan halde şubeler toplatnp birer âza Mhap et-
mdmüşlerdir. Fek mühim meseleler vardır. Bilhassa 
halkçılığın esasını teşkil eden kooperatif şirketleri ka
nunu vardır. Daha bîr çok kanunlar vardır. Rica 
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ederin şubeter toptansın, birer âza İntihap ettsltn. 
(Baş üstlüne efendim sesleri.) 

RBtS — Efendim îkKfealt Encümeni Reisi fem* 
Suphi Beyin verdiği izahat veçhüta subyenden lâzım-
gelen münhaö'â'tın İkmal «dilmesini temenni «diyo
rum. Ümit «derk kâ arkadaşlarımız bir İki gün zar
fında ırtürihalâıtı ikmal ederler. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Kaç âza7 

REİS — Mürthalâ ti .tetüdöc «der, şulbefere havale 
ederiz. Ona göre müinhaiâtı ikmal etsinler. 

YASÎN BEY (OJüu) — Müdaıfaai Mitliye Etıcü-
meriîne bir takrir havalle ecHIrrtiştıİr, hâlâ cevap ve
rilmedi. A^kerl&Jten muaOimtorkı tecilli hattında hür 
evrak vardır, encümen toplanmıyor deniliyor. Müıda-
faaii MiMye ETfcÜmenü toplansın, biran evvel evrakta 
çıkması tâznrridır. 

9. — MÜZAICEKE İBDİUBtf-JMABnilIiHR 

7. — Kastamonu- Mebusu Dr. Suat Beyin, Zon
guldak ve havalisinde hastaneler küsadtna dair teklifi 
kanunisi ve \Muvae.enei Maliye Encümeni mazbatası. 

PJBtS — Ara tasnif edİHıroeyıe kadar, Zonguldak' 
da hastane 'fcüşadı hattrndalkiİ lâyiha, 'Muvazene En
cümenine havale edilmişti. Muvaaeııe Encümeni maz
batasını yapmıştır. Onu okuyalım: 

•Büyük Mite* Meclîsi Riiyaiseta OeHesine 
Zongutdak'ua çalışan amelenin rmıhafaza'i sıMıalt-

leüî için mevaftdfi malûmekte hastaneler tesisi füzumu-
-na dair Kastamonu Mebusu Suast Bey tarafmdaın ve
rilen takrir ve bu bapta Encümenimizce evvelce tan* 
zikri olunan mazbaita mumaileyh tarafından ahiren ita 
olunan kadro oetVelîyfe beraber tekrar Encümeninize 
havale 'buyumtealkla icabı faali tötikik ohırtdu. Zongul
dak havzai fatan'iyesinde çalışan ameteıılm tterfirili ahvali 
ewel ve âhir beyan öhınduğu üzere Eöcünnenîmizce 
matlup ve müKezem olup sıhhat mesefosi «dahi *bu mıe-
vanda bulunması ve havzai mezkûrede jstflhsaötltâ bu
lunanların bîr kısmı şirketlerle efrattan ibaret ohıp 
bunfarm çatıştırmalkltia olkkddtan amötelerin muhafaı-
zai sıhhat ve bayatı hususunda ieabeden tseşebbüsatm 
tteisaıt Vekâlteiei'nce icrası Iteyeti Vekate karareyfle Ve
kâleti MüşarünMeyhaiya tebliğ olunduğu müzakerede 
hazrr bulunan Maliye Vekili Beyefenktitrîn cümfeİ ira-
daltından buhınlmuş olup encümen RîHmlj rnsvlldünlin1 

etıaletlühaziilhİ Hükümetçe İşMMknekte bulunması 
hasebiyle oradaki amelelerin muhafazaî sıhhatferkıîfl 
'teemntüîii l&sSrnddeo görülmüş ve ştakfflc masarifi 
tesbiyeı daftnebi HazÜnel celileoen tesviye olunmak 
üzere mahalli mezkûr de bir hastane tesM muvafık 
mütalaa kjftatmş olmakla, metfuf kadro mucibince bu 
hususta sarfı hibeden rmnbajyöütaııecmu (27 700) li
ranın tesviyesine mezuniyet İtası hususunun tahtı 
karara alınmak üzere keyfiyetin Heyeti Unıumiyeye 
arzı tezek&Ür olunmuştur. 

Muvazeneli Maliye 
En. Rs. M. M. 
Fer* Fuat 

Kâtup Aza . 
Mardin Mehmet Hayrı 
Necip 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Bir .hastane İçin muktazi kaidro : 

Kuruş 

3 000 
3 000 
4 80Ö 
1 000 

«00 
400 
«00 

2 500 

16 100 
12 

32 200 
1<6 100 

193 200 
483 000 

€76 200 
Lira 

Ser ıtalbSp 
OperaltöP 
Hademe 
Tümarcı 
Aşçı: 
Yamak 
Çamaşırcı 
Eczacı 

Bir ayak yekûn 

I0ir seneHk maaşı asB 
Maasalt zammı 

Yekûn 

*6 762 'Maaşa* maa zanrt 
10 238 Masariraltı da&ne altı ayük ou&üffîlt, met 

busal, mahluka ecza ve alâte cerıaMye 
10 000 Mosar^ate tetfsBye. 

27 000 Yekûn 
Muvazeneli MaBye 

En. Rte. 
Ferit 

M. M 
Fuat 
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FUAT BEY (Çorum) — Yirmiİ yedi bin olacak. 
Dr, SUAT'HEY (KaBttamomı) — Efendim evvel

ce bir kaç defo m/üzaiceresii mevzuufeaihJs ofomtstu. 
Zonguldak ve havaKslöde çatışan ameMaıttı hasta ve 
yaralı olanlarının muhaCazai sıhhatleri için hastane 
yaprlmaıst 'keyfiydi Heyeti atölyenizin tasv'Jbüyle Muva-
zenei Malîye Encümenine gÜtaiştS. Muvazeneli Mali
ye Encumetfi orada çalışan amelenin hayat ve sıhha
tinin İkttfealt Vel&tetinoe tahtı temme akmdığtodajn do-
latyt yalnız bk yerde hastane açılmasına tscKM edâyor. 
Benderib; de vaktin ve sene niıayetttrtm pek yakın ol-
masından şilrmKlik yalnız bir hastanenin bu işî görece
ğine fcârii olduğumdan bunun kabulü taraftarıyım. tn> 
şaıüalh gelecek sene daha fazla hastane yaparız. Şiımdî-
Mk bor hastalne inşasının kabulünü rica ederlüm. 

REİS — Efendim, mazbata da (Yirmi bin yedr-
yüz lira) yazılı Mazbata muharriri diyor ki, maz
bata da (Yirmi yedi bin İkadır), bu surette tashflh et
miş oluyor. Başka soz isteyen var mı efendim? 

FUAT BEY (Çorum) — Mesete malilim efendim 
bir hastane açılacalk, masarifti JtaSı için Heyeti ce-
li'tece mmınöyet veröfimesîdir. 

REİS — Muvazene! Maliye Encümeninin mazba
tası kabul ediliyor mu efendin? (Kabul sesfeıi) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, İndiriniz beyim elfo-
rİnM, Bu, bir lâyîhaii kanuniyedir. Kabul edİldSkfen 
sonra müzalkeresirae başliayacagrz ondan sonra tayim" 
esamri Be olacak. Afesirii reye koyuyorum. Muvazene! 
Maliye Encümeniniiin mazbatasını kabul eftneyenlUer eî-
lerini kaldırsın. Mazbata kabul edikti. YaıtA töbSfin 
esası vazıh ve şümuMü olduğundan... (Fuat Beye bülta-
ben) bir maddei kanuniye şeklinde mâ teklif ediyor 
sunuz? 

FUAT BEY (Çorum) — Eğer işi uzatmamak arzu 
edefisemz... (îçftmiyoruz sesleri.) Bunlar için ayrıca bir 
maıddeî kanuniye tanzimine hacet yoktur. Heyeti Umu
miyettin bu karan İre Sihh'îye VekâMi bütçesine bu 
naravı ilâve etmek suretüyfe bu işi görmek mumfldün-
dür. Arzu buyurursanız bir msddei kanuniye yapa
lım. Fakat bu İkinci surette mesele uzar. Seki* ile 
n^mjîmalktatt ise buna bir karar veriniz, Buna mezuni-
vet veriniz, çünkü biz encümende; böyle hariçten 
vükufouian tekliflerle, Heyetli UmumSyedten gelmeden 
bütçeye para vazeteetneyi prensip olarak kabul et-
BBk. Onun için biz mazbatayı nazarı âMrttee arz ediyo
ruz. Bize havale olunur. Bk bütçeye ilâve ederiz. 
Taııafı Riyasetten tezkere yasılır. Sİbbiye Vekâldtör» 
ki, bu hastaneyi; açar. 

REİS — Zonguldak haıvalMode açılacalk hasta
neye yirmi yedi bin lira tahsisat verifdSğüne dair bk 
tezkere yazmaktan ibaret kalıyor. Çünkü Encümen 
bir maddei btnuriiyeye lüzum görmüyor. Yirmi yeaî 
bin Uranın sarfına dair mezuniyeti reyinize arz edi
yorum. Tayini manii ile, kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı olarak reylerini kuiamrtar. 

Vergi tezkereletrinikı tezyidi hakkındaki kanunda 
yüz attı zat reye iştirak etmiş, on üç redde mukabil 
93 reyle ikamın kabul edilmiştir. 

VlEHfat 'BEY ((Karesi) — Tayını esamiye hacet 
yoktur. (Bunu Heyeti Veloileye Midinin Sıhhiye Ve
kâleti bütçesine ilâve edilsin. 

FERİT BEY {Çorum) — Müsaade buyurunuz 
taynı esami lâzımdır. ıResbi katiyet etmesi için iMu-
vazenei Maliyeden çıkarriması lâzımdır. 

2. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin* 
Sulh mahkemeleri kanununun tadili hakkında tekli
fi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. (2/58) 

RBÎS — Sırih hâkimleri kanununun üçüncü mad
desinin tadiline dair teklifi kanuninin müzakeresine 
geçiyoruz : 

Sum hâkimleri 'kanununun üçüncü maddesinin 
tadili hakkında Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin teklifi : 

B. M. M, Riyaseti CeMlesine 
«Ezmanın tebeddüliyle ahkâmın tegayyürü inkâr 

edilemez», kazıyeî esasiyesjnce mukaddema sulh hâ
kimlerinin vazife ve salâhiyetleri dahilinde bulunan 
bir kuruştan beş bin kuruşa kadar olan dâvalardan 
bugün iki bin kuruş, daha az madeni kıymetinde bu
lunan bîr at ve inek ve manda vesair emvali ımenku-
le dâvaları esarın yükselmesine ve mütedavil para
nın kuyvei İştiraiyesi kalil olmasına binaen mezkûr 
dâ'vatar sulh mahıkemelerirKİn vazifesi haricine 'çık
mış, ezmanm tebeddülü, esarın yükselmesi sulh mah-
V?melerimin umuru İbadı rüyet ve tesri ve teshil nok
tasından maslahatı nase evvak ve umuru ibade efra-
kiyeti aksülâmel icra eylemiş olduğundan esarın 
yükselmesi ve mütedaVil esmanın ve deraihimin 
kuvvei iştirai yeşimin azalması yüzünden sulh raah-
kemelerinin vazifesi haricine çıkmış bulunan 'dört 
bin dokuz yüz doksan dokuz kuruş otuz dokuz pa
ra kıymeti haiz deyin ve emvali menkule ve gayri 
menkule dâvalarının halihazır fiyaûla otuz bin ku
ruş kıymetinde ve değerinde olduğu hktahkik ve bît-
tevazün anlaşılmış olduğu oihetle Sum mahkemesi 
kanununun üçüncü maddesinin âtîülarz şekilde tadi
lini ve işbu teklifin Adliye Encümenine havalesini 
teklif ederim. 
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ıMaddei Muaddele — Sulh hâkimleri atelrtfok 
mehakkrii nizamiyenin salâhiyetini haiz olan hu
kuk ve ticaret dâvalarından İka yüz kuruş hesabiyle 
resüknali veya kıymeti otuz bin kuruşa kadar olan 
emvali menkule ve deyin dâvalariyle hakkı mesii 
ve hakkı mürur ve hadekı şuf*a dâvalarını kabili tem
yiz olmak üzere rüyet eder. 

Sürt Mebusu 
Hacı 'Mustafa Sabrî 

REİS — •Reylerinizi istimal buyurunuz. Tasnif 
yapılıncaya kadar bu da bir maddeden »ibarettir bu
nu ıda çıkarırız. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Efen
diler, malûmu âliniz köylülere ait olmak üzere »kin
ci olarak bu kanunu tanzim ediyoruz. (Birincisi bal
talık kanunu, -ikincisi de budur. Ekseriya köylüle
rin arasında vaki olan davaları SuMı mahkemeleri 
hallediyor. Büyük dâvalar, büyük adamların olduğu 
işin onlar akıl ve marifet ve zekâlariyle muntazam 
olarak «yaparlar. Mukavelâttan musaddak senet tan
zim ederler. Elhasıl onlar fişlerini, mahkemeden alın
mış bir İlâm •mahiyetinde muntazam olarak kayit ve 
zaptederter. Fakat köylüler öyle bir şey bilmedikleri 
İçin, alelekser halkımız cahil okluğu için, bu gibi şey
leri bilmezler. Şimdiye kadar köylülerimizin dâva
larını Sum mahkemeleri görüyorsa da zamanın te-
beddüMyle ahkâmın tebeddülü inkâr edilemiyeceğin-
den, esar yükselmiş, evrakı mütedavüeran fcuvvei îş-
tiraiyesİ azalmış, binaenaleyh Sulh mahkemelerine 
verilen vazaif mahkemelerin salâhiyeti dahilinden 
çıkmıştır. Evvelce, esbabı mucibe lâyihasında da be
yan edildiği veçhile, bendeniz bunun 30 bin kuruşa 
kadar îblağmı teklif etmiştim. Orada emvali men
kule ve gayri menkule vardı. Bundaki maksat maüû-
muâlkıte, köylülerimiz pek fukaradır, evleri, dam
ları, ahırları ekserisinin '1 000 kuruş veyahut 1 500 
kuruş kadar ilâhiri; -onun için «v« gayrimenkule» 
kaydını ithal etmiştim, müretip hatası olsa gerek, 
maddei muaddelede «emvali menkule» kaydi kon
muş ve <gayrimenkule» kaydi unudultmıs. Bu, eseri 
sehivdir. ıBunun «emvali menkule ve gayrimenkute» 
tarzında jashiıiri rica ederim. 

'Üçüncüsü: (Bu salâhiyet daha az «ede bunu çok 
görmeyip Sufh hâkimlerine verilecek salâhiyette bu 
otuz bin kuruşun kabulünü teklif eylerim. Madde de 
şudur (Sulh hâkimleri afetotlafc meha&iıtvi nizami
yenin salâhiyetini haiz olan hukuk ticaret davaların
dan îka yüz kuruş hesabiyle resülmaU veya kıymeti 
«3 000» kuruşa kadar olan emvali menkule ve gay-

rimenkuie ve deyin davalariyle hakkı mesü ve hak
kı mürur ve hakkı şufa dâvalarım kabili temyiz ol
mak üzere rüyet eder) yanı emvali gayrimenkul e 
kaydimin ilâvesini rica ederim. 

ŞEVKET FBEY (Sinop) — Efendim Sum hâ
kimleri hakkındaki kanun zannediyorum ki yalnız 
fakirler için değildir. Zenginlere de şümulü oldu
ğunu izaha hacet yoktur. Yalnız bendeniz zannedi
yorum ki kabahat mahkemelerimizde veyahut hâ
kimlerimizde değildir, Usulü mühakematımiZHi ka
bul etmiş okluğu bir takım fevkalâde merasim ve 
usuldedir. Meselâ Usulü muhakemei hukufciyemizde 
olan merasimi fevkalâde yetişntiyormu; gibi; birde 
Usulü muhakemei hukukiye kanununa bir zeyil ilâ
ve ediliyor ve orada deniyor ki; bütün dâvalar, yani 
Sulh mahkemesine ait olmayan aksamı, tebligatı 
tahririye ile olur. işte efendiler, bizi bitiren bu teb
ligatı tahririyedir. Sonra bugün Mahkemei şeriyede 
ve Sulh hâkimleri hakkındaki kanunda ve ceza ka
nunlarında kabul ettiğimiz veçhile, şahitlerin Mah-
kemei "hukuka izam edilememeğidir. Eğer biz bunları 
halledersek, bu baptaki mevaddı kanunîyenin lâzım -
gelen cihetlerini ilâve eder ve bazılarını da tadil 
edersek, zannediyorum ki bidayet hukuk mahkeme
lerimizin de, sulh mahkemeleri gibi olacağında şek 
ve şüphe yoktur. Bendeniz teklifi- kanunide bir fa
kım hartalar görüyorum. Bu da; esbabı mucibe maz
batasında dan-iyor ki efendim; Sulh hâkimleri dört 
bin dokuz yüz doksan dokuz kurusa kadar olan dâ
vaları görür. Bu, katiyen gayri varittir. Ancak dört 
bin dokuz yüz doksan dokuz kuruş {35) para hak
kındaki dâvalar kabili temyiz.. 

MUSTAFA SAtBRt EFENDİ <$İİrd) — Esas ka
bul edilmiş, maddeye dair söyleyiniz. 

ŞEVKET BEY <Devamla) — Ve ondan sonra
kiler de kabili istinaftır. ıBeş bin kuruş hakkındaki 
dâvaları Sulh hâkimleri görür. Esbabı mucibesinde, 
paranm revacını nazarı dikkate aldığımız takdirde, 
bugün paranın beş, hattâ on misli kadar arttığını 
görürüz. Şu itibarla maddei kanumyedeki otuz bin 
kuruş kaydı doğru değildir. L&zımgetirse beş tmsM-
hi, on mislini nazarı itibara alarak, eHİ bin kuruş 
yapmak lâzımgel'İr. 

SÜLEYMAN SIRJRI BEY {Yoz$ad) — Pek âlâ 
daha İyi. 

ŞEVKET BEY (Devamla) — ikincisi; TeşkiH 
mehakim kanununda görülüyorki; on bin kuruştan 
yukarı olan dâvalar, ya liva mahkemelerinde yahut 
livanın istinaf mahkemesinde rüyet olunur. Müste* 
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nifler muhayerdir. İsterse dâvasını orada gördürür, 
isterse vilâyet mahkemelinde gördürür. Teşkilâtı me-
hâkkn kanununun çu maddesini şu teklif tamamiyle 
feshetmiştir, Sonra ea mühim bir cihet vaır, emvali 
gaynimenkırie dâvalarının Sulh hâkimlerine tevdii-
dir. Cümten'izİn malûmudur ki emvali gayrimenku-
lede bir takım • fcuyut ve şurut vardır, istima mese
lesi, şuhut ve bir takum teferruat.. Biz bu maddeyi 
kabul etmekle beraber bu usul ve merasime Sulh hâ
kimlerini de sokmuş olacağız.. Bu nedir efendÜer 
biliyor musunuz? Sulh hâkimlerini, yam iyi ve çabuk 
iş gören SuBı mahkemekrirain kapısını kapattıktan 
başka, binde o mahkemeleri Bidayet mahkemelerine 
benzeteceğiz. Bu, bir mahzurdur. Sonra burada «hak
kı mesil ve mürur» vardır. Bunlar hukuku mücer-
rededendir. Fakat «hakkı şufa». böyle değildir. Hak
kı şufa denildiği zaman bundan anlaşılan mesele 
şudur, yani şefi olan kimse şufasını iddia eden kim
senin esbabı şufadan birisi mevcut mudur, değil 
midir? Hakkı şufa budur. Acaba bu hakkı şufa ile 
meseleyi SuÖı hâk'imlerine verirsek, dâvayı şufayı 
Bidayet mahkemelerine atacağız bir kerre.. Sulh hâ
kimleri hakkı şufa sahibi olmuş mudur? olmamış 
mıdır? Düşünülsün, ona dair hir hüküm verilsin, 
Sonra dâvayı şuf'ayı Bidayet mahkemesine verecek, 
eğer bu yapılacaksa davayı şuf'ayı Sulh mahkemesi
ne vermek hiç bir zaman doğru lOİamaz. Emvali gay-
rtmenkulede, demin arzettiğkîi gibi, bir takım me-
easim ve usulü. Sum mahkemelerine sokmuş olaca
ğız Sonra en büyük bir noksan daha vardır. Bakı
nız, üçüncü maddenin tadiliyte, tashih ile bu iş bit
miş olmaz. Üçüncü maddeden sonra dördüncü mad
de geliyor. Efendiler aynen okuyorum: 

«SuHı hâkimi mahiyet ve kıymeti nazarı itibara 
alınmıyarak bilcümle deavtiyi rüyet eder. Müddeİnin 
şahsı vahit zimmetinde oihatı muhtelifeden mütead
dit matluhatı -bir dâvada cemedildigj -takdirde mat-
lubatı mözkûredeo her bari beş bin kuruştan dun ol
sa bile mecmuu deavi beş bin kuruşu mütecaviz 
olunsa» 'ilâhim.. 

Şimdi bu üçüncü maddede mezkûr olan beş .bin 
tamaıraiyte zikredilmiştir, onun için dördüncü mad
denin tadili de lâzımgelir, üçüncü maddenin tadili 
de lâzımgelir. Üçüncü maddenin tadilini (kabul edi
yorsanız, bendeniz her halde bu üçüncü maddenin 
tadili taraftarı değilim; bu kanunun reddi tarafta
rıyım, eğer kabul edecekseniz, hakkı şufa ve emvali 

• gayrimenkula mesailini çıkaımaltdır. Buradan çı-
: kardıktan sonra zarar yoktur efendiler. Hattâ otuz 

bin olmasın da elli bin okun. Bunun İçin bendeniz de 
bir teklif yapıyordum. ıBu teklifle beraber gerçi bu 
mesele encümenden geçmiştir. Encümen reddettiği 
halde Heyeti alüyyeniz kabul ediyorsanız,, onun üze
rine burada müzakere ediliyor, meselenin l'âyokıyle 
tesbit ve tedvin edilebilmesi için mutlaka encüme
nin her iki tefctİfinin tevhidi,- bilhassa bendenize ka
lırsa lâzımdır efendim. 

'MtUSTlAFlA SAJBR1T EFENDlt tfSiird) — Şevket 
Bey biraderimiz buyurdular ki; emvali gayrimenfcu-
le dâvaları bir takım merasime tâbidir. İkincisi, Sulh 
mahkemeleri emvali gayrimenkul© dâvaları görmez, 
çünkü zilyet şahidi istima etmek lâzımdır Sulh mah
kemeleri de zilyet şahitlerini isıtima eder efendim. 
Şevket Bey biraderimiz; lütfen açınız, bakınız, gö
rünüz. IKanunuın on beş, on sekiz, yirminci mad
delerine,. Sulh mahkemeleri de ref ülyet dâvaları gö
rür. Malumuâlmiz bir mühendis bir hanenin bir ai
leye daha elvertişii olduğunu ıcakdir eder, haritasını 
tanzim eder, yapar amma, o hanenin İçerisinde olan, 
oturan, daha eîverişli midir, değil midir? Onu daha 
iyi takdir eder. Semdeniz yedi sene Sulh hâkimliği 
yaptığım için milletimin görmüş olduğu suubetö su
hulete kalbermek emel ve fikriyle bu maddeyi tadil 
ettim. Çünkü (Sahibüddar edramin ma fiiha) ev sa
hibi, evin ipinde bulunan adam, haricinde bulunan 
adamdan daha iyi takdir eder. Faideİ İçtimaiye, na-
'Zariyata ve havaidi manıtık'iyeye müreccahtır. Efen
diler; bugünkü günde miltetimizin umurunu ko
laylaştırmaya çalıştığımız bir zamanda, kendilerinin 
itiraf ettikleri veçhile Bidayet mahkemeleri birtakım 
merasime, alâyişe tâbidir ve doğrudur. Tebligatı tah
ririye, fakat onda yanıldı. 

Çünkü o dâvalarda o tebligatı tahririyenin esbabı 
mucibesi başkadır. (Tilke mes'eletün uhra) onu bu
raya karıştırmak doğru değildir. İkincisi diyorlar ki, 
o kadar kıymeti haiz dâvaların niyetine müssaade 
verilirse usulü muhakemeyi değiştirmek lazımdır. 
Pek doğrudur. Sulh mahkemesi yok iken, bidayet 
mahkemelerinde bu vazifeler görülürken; sulh mah
kemeleri teşkil olunur olunmaz, usulü muhakemeye 
ait, bidayete ait kanunlar lâğvedilmedi mi? Tabİatiy-
le lağvolundu. İkincisi, birincisini elbette fesheder. 
Evvelkinin hükmünün refile bittabi ikincisi mülga
dır. Bunda hiç mahzur yoktur. Bilâkis fevaidi içti
maiye pek çoktur. Arz ettiğim veçhile, Şevket Bey 
biraderimizin buyurdukları pek mantıksızdır. Sulh 
mahkemeleri zilyet şahitleri, istima etmez, demesi 
mantıksızdır. Zira madedi kanuniye alenen nâtıkür. 
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Sulh mahkemeleri de zilyet şahitlerini istima eder. 
Binaenaleyh, tadilin kabulünü rica ederim. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, millet 
merasimden usandı. Adliye teşkilâtı, usule riayetten 
ibaret olduğu gibi, bütün hukuku iptal için vazedil
miş kanunlardır. Müddei ile müddeaaleyhıni hayat
larında iş neticelenmediği için dâva evlât ve ahfada 
intikal ediyor. Milleti ahlâksızlığa sevkediyor. Sebe
bi sırf bir teşkilâtı muzırradır. Eğer bu Meclis bu 
millete bir iyilik yapmak isterse, bu teşkilâtı kaldır
manın çaresine bakmalı. (Pek doğru sesleri, alkım
lar). Hep mahkemeler sulh mahkemesi suretinde ya
pılır. Köylü gelmeli, esselâmü aleyhüm kadı efen
di!.. Efendim, benim Ahmet Efendide on kuruş ala
cağım var, bunu bana alıver demeli. İstanbul'a gide
ceğim zaman ben bunların listesini aldım. 

Efendiler, Konya'da sulh mahkemesinden başka 
beş tane mahkeme vardır, bidayet hukuk, bidayet 
ceza, İstinaf hukuk, istinaf ceza, bir de mahkemeı 
seriye. Efendiler, yalnız bir sulh mahkemesi bu beş 
mahkemenin gördüğü işlerden daha fazla iş görmüş
tür. (Bravo sesleri). Bir sulh mahkemesi yalnız o 
beş mahkemeye sinek kişelemistir. Diğer mehakimi 
Şöylece durdurmuştur. Rica ederim, sulh mahkeme
si şunu göremez, bunu göremez deniliyor^ görmeye 
salâhiyet verecek heyetiniz değil midir? Bütün mah
kemeleri sulh mahkemeleri haline dökmekten başka 
bu millet için çarei necat yoktur. Rica ederim, sulh 
mahkemesinin salâhiyetini tevsi edelim, daha ziyade 
tevsi edelim. Salâhiyetleri abdır. Bu millete eğer iyi
lik yapmak istersek teshilât gösterelim. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Hoca efendinin bu
yurduklarına zannediyorum ki taraftar olmayan kim
se yoktur. Fakat malûmu âlinizdir ki, teşkilât mese
lesidir. Teşkilat zannediyorum ki, bir kaç gün için-

1. — Sinop Mebusu Şevket Beyin, sulh mahke
meleri kanununun tadiline dair teklifi kanunisi. 
(21240) 

REİS — Sinop Mebusu Şevket Beyin, bir tadil-
namesi vardır. Tadilname Mustafa Sabri Efendinin 
teklif ettiği üçüncü maddenin tadiliyte beraber diğer 
bir kaç maddenin daha tadilini teklif ediyor. Zanne
diyorum ki.« 

SABRI EFENDİ (Siirt) — Reis Bey bu aynca 
bir tekliftir. 

de olabilecek şeylerden değildir. Buna hepimiz taraf
tarız. 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Siirt) — Teşkilât
la münasebeti yoktur. 

ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendim, sonra 
Sabri Bey biraderimiz zilyet meselesinden bahsetti
ler. Mahkemei bidayette ikame edilen zilyet şühu-
diyle sulh mahkemelerinde, sulh hakimleri huzuru
na getirilen vazıülyet şahitleri arasında pek çok, pek 
mühim farklar vardır : Onları bendeniz de biliyo
rum. Sjzüm o değildir. Dördüncü madde ve üçün
cü maddeyi zannederim ki, yanlış anlamalardır. 
Dördüncü madde üçüncü maddenin mütemmimidir. 
Üçüncü madde tadil ve tashih edildiği takdirde dör
düncü maddenin de tadili icabeder. Buna katiyen şek 
ve şüphe yoktur. Sonra emvali gayrımenkuie ile 
nakkı şuf'a meseleleri bu maddeye giremez. Mesele 
budur. Biz bidayet hukuk mahkemelerini lâğvede-
i.m. Ondan sonra suih mahkemelerini ve hâkimi 
münferit usulünü tatbik edelim. O zaman usulü mu 
iıakememizi de tamamen ıslah etmek lâzımdır. Bu 
na da şek ve şüphe yoktur. Mesele bundan ibarettir. 
(Kâfidir sadalan). 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Sürt) — İki defa 
söyledim. Üç defa da söylemek hakkımdır. Bir şah
sın nizamname! dahilî mucibince üç defa söz söyle
meye hakkı vardır. Rica ederim, Şevket Bey birade
rimiz buyuruyorlar ki, süfa meselesi malûmdur. 
Şüf'a meselesi, mâlûmülisim, meçhulİccisİm, Anka 
gibi bir şeydir. Hemen hemen nadirdir ve nadire iti
bar yoktur. Kavaidi külliye bunu nâtıktır ve itibar, 
galip ve şayiadır. Basit olduğu İçin bendeniz de bu 
şüf ayı buraya koydum. Basit bir şeydir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

REİS — Diğer maddelere müteallik olan bîr tek
lifi cedittir. Alelûsul dördüncü, beşinci maddelere 
ait olan teklifi Lâyiha encümenine vereceğiz. Üçün
cü maddeye ait olan teklif ki üçüncü madde hakkın
da tadilname mahiyetindedir. Okutturuyorum. On
dan sonra reyinize arz edeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sulh hâkimleri hakkındaki kanunu muvakkatin 
üçüncü ve dördüncü maddelerinin berveçhi âti şe
kilde tadilini teklif eylerim : 

S, — TEKLİFLER 

— 333— 



t ( 96 9 , 1 1 ,1336 C : 2 

17 Cemaziyelevvel 1331 tarihli sulh hâkimleri kanunu 
muvakkatinin üçüncü ve dördüncü maddelerini mu-

addil kanun 

BİRİNCİ MADDE — Sulh hâkimleri kanunu
nun üçüncü maddesi berveçhi zir tadıl edilmiştir : 

(Suib Hakimleri alelıtlak mehatımi nizamiyenin 
daıreı salâhiyetinde olan hukuk ve ticaret dâvaların
dan ura yüz kuru; hesabiyle resülmal veya kıymeti 
elli bin kuruş olan ayin ve deyin davalarıyla hakkı 
mesu, ve hakkı mürur davalarım kabili temyiz ol
mak üzere rtiyet eder). 

İKİNCİ MADDE — Kanunu mezkûrun dördün
cü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir : 

Sulh hâkimi mahiyet ve kıymeti nazarı itibara 
almayarak bilcümle deavii mütekabneyi dahi rüyet 
eder. Maddemin şahsı vahit zimmetinde cihatı muh-
telıfeden müteaddit matlûbatı bir dâvada cem oldu
ğu takdirde matlûbatı mezkûreden her biri elli bin 
kuruştan dun oba bile mecmuu dâva elli bin kurusu 
mütecaviz olur İse sulh hakimi niyete haizi salâhiyet 
değildir. Ancak dâvayı asliyeye müteferri faiz ve 
masrafı ve zarar ve ziyan ve menafi miktarı her ne
ye baliğ olursa olsun rüyet ve hükmedeceği gibi mün
hasıran dâvayı asliden mütehaddis zarar ve ziyan 
dâvayı mütekabilesi dahi her ne miktarda olursa ol
sun rüyet ve hükmeder. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmü ta
rihi nesrinin ferdasından meridir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrayı 
ahkâmına umuru Adliye VekiM memurdur. 

Sinop Mebusu 
Mehmet Şevket 

REİS — Asıl teklifi de okutuyorum, 
Sulh hâkimleri alelıtlak mehakimi nizamiyenin 

salâhiyetini haiz olan hukuk ve ticaret dâvalarından 
lira yüz kuru; hesabiyle resülmali veya kıymeti otuz 
bin kurusa kadar olan emvali menkule ve deyin da

valarıyla hakkı mesil ve hakkı mürur ve hakkı süf'a 
dâvalarım kabili temyiz olmak üzere rüyet eder, 

Siirt Mebusu 
Hacı Mustafa Sabri 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Hayır 
efendim, doğru değildir. 

Rica ederim «Gayrimenkule» tabirini de İkame 
ediniz. 

REİS — Mustafa Efendi ne diyordun? 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Kanun 
yanlış tabedilmiş, emvali menkule ve gayrimenkule 
olacaktır, «Gayrimenkule» kelimesi de ilâve edile
cektir. 

Sonra otuz bini bendeniz eÜt bin kabul ediyo
rum. O salâhiyet daha ziyadedir. 

REİS — Şevket Beyin teklifi tadil mahiyetinde 
olduğundan evvelâ onu reye koyacağım. Şevket Be
yin tekHfini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
İndiriniz... 

Efendim, Şevket Beyin tadilname olmak üzere 
maddesini bir daha reyinize arz edeceğim. Ondan 
sonra ekseriyete iktiran etmezse aslım okuyacağım. 
Şevket Beyin teklif ettiği tadilname, Mustafa Efen
dinin maddesinin muaddeli oluyor. Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi 

Şevket Beyin teklifi kabul edildi, 
Diğer maddelere ait beşinci, altıncı maddelere 

alt olan... 

ŞEVKET BEY — Beşinci ve altıncı madde yok. 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler vardır. Yalnız bir 
rakam meselesi vardır. 

REİS — Diğer maddelere ait olan kısmı teklifi 
cedit mahiyetindedir. Alelûsul Lâyiha encümenine 
veriyoruz efendim. 

Zonguldak'ta bir hastane küsadı İçin verilecek 
masarif hakkında Heyeti Vekileye mezuniyet itasını 
reyi âlinize arz etmiştim. Neticei âra sudur : Reye 
İştirak eden zevatın adedi (87) (6) ret vardır, (81) 
reyle kabul edilmiştir. Beş dakika teneffüs. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 4 Badezzeval 

REİS : İkinci Reis Vekili Has» Fehmi Bey 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Besim Bey (Sivas) 

REİS — Celse küsat edildi. Söz Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Beyefendinindir, 

t. — BEYANAT (Devam) 

2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ismet Beyin, 
Şark Cephesinde cereyan eden harekâtı askeriye hak
kında beyanatı. 

ERKANI HARBtYEI UMUMİYE REtSI İS
MET BEY — Son maruzatımdan sonra Gaip Cep
hesinde vazıyeti askeriyede esaslı bir tebeddülat hâ
sıl otmamtştır. Adana cephesine!» Fransızlar Adana* 
<Ja ve Adana mtntakasmda yaptıkları taarruzun aka
mete uğradığını gördükten sonra Osmaniye istika
metinde yeni kuvvetlerle faaliyete geçtiler. Birkaç 
günden beri devam eden bu 'hareket de birçok zayi
atla akamete uğratılmıştır. Bugün bu cephede de 
Fransızların mesaisine rağmen vaziyette bir tebed
dül hâsıl olmamış denilebilir. Şark cephesinde lehi
mize, davamızın lehine, vaziyeti askeriyede büyük 
tebeddülat hâsıl oldu. Ermeni ordusu bizi mukabil 
harekete muztar ve mecbur kıldıktan sonra bütün 
kuvvetini Kars'a toplamıştı. Zaten eski bir kale olan 
Kars'ta bütün kuvvetini topladıktan sonra ordumuza 
şiddetli ve nevmidane taarruzlar yaptı. Pek ziyade 
zayiatla püskürtülen bu taarruzlardan sonra ordumuz 
Kars kalesine karşı kati hareket kararmt verdi. Ge
rek arazi ve gerek mevki itibariyle müşkül şerait için
de, gece, gündüz altı gün devam eden harekâttan 
sonra, gerek kuvvei maneviye tefevvuku itibariyle 
ve gerek inzibat ve intizam ve gerekse bmnefis sa
natı askeriye itibariyle büyük bir tefevvuk göstere
rek ordumuz 30 Teşrinievvelde, generaller emir ve 
kumaodasıyla, her şeyle, kati muzafferiyete hazırla
nan Ermeni ordusunu üç saat İçinde artık Şarkta âmil 
olmayacak bir hale getirmiştir. (Şiddetli alkışlar ve 
bravo sesleri) Kars'ın işgalinden sonra Ordumuz, bila 
fasıla ilerledi; Kars ile Gümrü arasmda Ermeni or
dusu tekrar kıtaatımızı muhtelif yerlerde tevkif et
mek istedi. Bu maksatla, bu sebeple vufcubulan bir 
çok müsademelerde hep muvaffalkiyet bizim tarafı
mızda kalmış ve sayam şükran olarak her muharebe
de nispetsiz derecede az zayiatla muvaffakiyet ka
zanılmıştır. (Hamdolsun sodaları) Gümrü karşısında, 

Gümrü'nün Garbinde ve yine evvelden beri, yani Rus
lar devrinden beri hazrrlanmıs olan hattı müstah
kem içinde Ermeni ordusu yine yeniden muharebe! 
katiye kabul edecek vaziyet aldı. Ordumuz 6 Teşri
nisanide Gümrü karşısındaki Ermeni ordusuna ya
naştı ve tekrar harekâtı katiye ve kati bir darbe için 
'bütün istihzaratım ikmal etti. O akşam Ermeni ordu
su kumandam (Vereş) Şark ordumuz kumandanına 
tevkifi harekât için müracaat etmiş ve cevap istemiş
ti. Şark Cephesi Kumandanı, teşeb'büsatı siyasiyeye 
girişmek Hükümete ait bir mesele olduğu içm de
rakap bunu merkeze tebliğ etmiş ve Ermeni ordusu
na, müracaatlarını merkezi Hükümete tebliğ eyledi
ğini bildirmiş ve fakat tayin olunan vaziyeti askeri
yede tebeddül husule getirmemek için mübrem olan 
şeraiti askeriyeyi derakap dermeyan eylemiştir. Ha
zırlanmış bir hareket, herhangi teşebbüsü siyasi ile 
şeklini, bizim lebimize mevcut olan şeklini tebdil ede
mezdi. Derakap cephe kumandanı, ihzar edilmiş olan 
mevkiin terk olunmasını ve Ermeni ordusunun Gum
rü'nün on beş kilometre Şarkına çekilmesini teklif 
etti. Tevkifi harekât ve sulh için vukubulan müracaatı 
merkezi Hükümete bildirdiğini beyan etti. Bunun 
için 6 Teşrinisanide verdiği mühlet 7 Teşrinisani "1336 
öğleden sonra saat ona kadar imttdat edecekti, bir 
gece mühlet vermişti. Filhakika ertesi günü sabahle
yin Ermeni ordusu hattı terketti. Gümrü kale ve ka
sabasını bıraktı, Şarka çekildi. 7 Teşrinisanide bu 
hareket cereyan etmiştir. O andan itibaren usulü dai
resinde Hükümetler arasında nota teatisine başlandı. 
Fakat ordu tabii münhasıran kendi vazifei askeriye
sini ifa etmek kaydında bulunacağı için harekâtım, 
İstüızaratım Mâ fasıla tamamlamaktadır ve Şarkta 
vaziyeti siyasiyettin inkişafına göre her hareketi ya
pabilecek ve vazifesini ifa etmek için emre muntazır 
bir halde bulunmaktadır. Bu son harekât esnasında 
etiıriîze geçen bütün malzemenin mfiktan, teferruatı 
henüz tespit ohmamadı. Yalnız Karsta şimdiye ka
dar tespit olunabilen malzeme külliyetli cephanesiyle 
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berafber aîtı yüz muhtelif cins top, on iki makineli 
tüfenk, binden fazla tüfenk, beş bin sandık piyade 
cephanesi, daha 'birçok bomba ve mevaddı infila-
kfye, frşenkler, dumanlı ve dumansız barut, hâsılı şa
yanı ehetntnîyet addolunacak birçok malzemei har
biye ordumuzun eline geçmiştir. Binaenaleyh bütün 
bu harekât hakkında maruzatımız bundan ibarettir. 

ŞEVKt BEY (İçel) — Topun miktarı altmış mı
dır, altı yüz müdür? 

ERKÂNI HARBİYE! UMUMÎYE R E M İS
MET BEY (Edirne) — Altı yüz toptur. Heyeti Ce-
liyeyi; son muvaffakiyeti askeriyemizle ordumuzun 
atiyen inkişaf edecek vaziyetlere cevap verecek bir 
halde ve Şarktaki vaziyeti kemali emniyetle takip 
etmekte olduğunu temin «derim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Ermenilerin çekilmesi 
üzerine Gümrü işgal edildi mi? 

ERKÂNI HARBtYEt UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY — Son aldığımız malumata göre vaziyet, 
Gümrü Şarkında bulunan Ermeni kıtaatmın da kıs
men muhtelif istikamette çekilmiş olduğu mahiyetin
dedir. Fakat hunun teferruatı ve tafsilatı hakkında 
henüz fazla malumat alınamamıştır. Teşebbüsatı si
yasiye esnasında mevzuuhahis olan mütareke İçin, 
sırf askerlik noktai nazarından, bazı şerait darmeyau 
eyledik. Gerek Ermeni ordusunun mütareke esnasın
da çekilmesi lazımgelen hat hakkında ve gerek mü
tareke müddetini Ermeni ordusunun bizim aleyhi
mize İstimal etmesine mümkün olduğu 'kadar mani 
olacak tedabiri İhtiyatiye ittihaz ettik. Bu mütareke 
teklifine henüz cevap alamadık Maruzatım bundan 
ibarettir. 

HAMDI BEY (Canİk) — Şark ordusuna tesek-
küratımızı takdim ederiz. 

ERKÂNI HARBIYEt UMUMİYE RElSt İS
MET BEY (Edirne) — Arkadaşlardan birisi bu Şark 
harekâtı esnasında komşu başka kıtaat, yani Sovyet
lerden kıtaat bulunup bulunmadığını sormuştu. Şark 
harekâtı münhasıran kendi kıtaattmızladır. (Alkış
lar) 

TUNAH HİLMİ BEY (Bolu) — Allah bu mu-
zafferiyetleri Şimalde, Cenupta, ve Garpta da nasip 
etsin. (Amin sadalan) 

S. — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin, Er
meni cumhuriyeti ile cereyan eden muhaberatı siya
siye ve sulh şartları hakkında beyanatı. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY (İstanbul) — Efendiler, hakkımızda ne derece

lerde müthiş ahkâmı şamil olduğu Heyeti Muhtere-
menizce malum olan Sevr Ahitnamesini Ermenilere 
imza ettirmekte. 

ERKÂNI MARBlYEt UMUMİYE REÎSÎ İS
MET BEY (Devamla) — Cevap vermediğim İki nok
tayı izah edeceğim : Gümrü işgal olunmuştur, düş
man Gümrü'nün Şarkına çekildi. Ondan maada bi
zim kıtaatımız Gümrü'nün on kilometre Şarkına geç
miştir. 

CEMİL ©EY (Kütahya) — Şahtahtı ne oldu efen
dim? 

ERKÂNI HARBİYEl UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY (Devamla) — Şahtahtı da işgal olunmuş
tur. Şahtahtı malumuâKiHZ, Atzerbaycan ile aramız
dadır. Şimendifer hattının mültek&sındadtr, «bu noktai 
nazardan ehemmiyeti ziyadedir. Bu da yine harekâtı 
askeriye ile bir muvaffakiyeti askeriye olarak elimi
ze geçmiştir. 

MUSTAFA LÛTFt BEY (Siverek) — Ermeni 
hükümeti Erivan'da mıdır? Bir de Erivan'dan malu
mat var mı? 

ERKÂNI HARBÎYE! UMUMİYE RElSt İS
MET BEY (Devamla) — Hayır efendim. Bir de 
Kars'ta İğtinam olunan malzeme hakkında, mucibi 
tereddüt olmamak İçm, tekrar edeyim. Kars bir kale 
idi ve burada sabit kale toplan vardı. Arz ettiğim 
altı yüz top kale toplarıdır ve 'birçok cephanesiyle 
beraber bizim elimize geçmiştir. Bu, emrivakidir. Bu 
hususta sarih malumat aldım. (Alkışlar) 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLÎ MUHTAR 
BEY — Arz ettiğim veçhile hakkımızda gayet müt
hiş ahkâmı havi Sevr Ahitnamesini Ermenilere imza 
ettirmekle düveli garbiyemn takip ettiği maksat muh
tacı İzah değildir. Bu hainane maksadın zalim bir 
afeti olmak vazifesini Ermenilere tevcih etmiş bulu
nuyorlardı. Mütarekenin akdinden beri işte bu dev
letler, Şarkta muvaselemizi katetmek için ihdas ve 
takviye etmek istedikleri bu Ermeni hükümetinin bu 
tecavüzatı mütemadİyesİ, layenkati Hükümetimiz ta
rafından ilan edilmiş olmak hasebiyle ve bu, cüm
lemizin malumu 'butumnak hasebiyle, bu hadisatı 
tekrara lüzum görmüyorum. «Emperyalizm» fikri
nin ölmek üzere bulunduğu böyle bir devirde, yal
nız mevcudiyeti m ili iyesini müdafaa etmek için te
şekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin, bittabi artık maziye karışmış olması la
zımgelen bu gabi makasadı istilacüyaneyi perverde 
etmeyeceği bedthi bir keyfiyet olduğundan, Ermeni: 
hükümeti hakkında, belki onun hayatı siyasiye ve 
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ımevcudiyesi hakkında bir sui fikri olmadığını fırsat 
düştükçe muhtelif vesaitle Ermeni Hükümetine ib
lağdan geri katmayan Ankara Hükümetinin 6u Ühta-
rat ve temenntyatı, Ermeni tarafından katiyen naza
rı dikkate allamayarak, bu yazın İptidasından beri, 
vaktiyle tnünaziünfih arazide mütetnekfcin afaalii Is-
lâmiyenîn teşkil etmiş oklukları (Şûralara) layenfcati 
taarruz ve tecavüzden ve onların mal ve canlarına 
taarruzdan, suikastten hali kalmadılar. 

Heyeti Celilenizin "belki iıatm nişanidîr; temmuz 
iptidalarında, yahut haziran İlk zamanlarında, artık 
Ankara Hükümetinin şu harekâtı tecavüzkârarreye 
karşı sabır Ve tahammülü tükenmek üzere bulunmuş 
ve artık ahalii Islâmiyenİn şu mağduriyetine bir ne
tice! 'katiye verilmesi lüzumuna da kani olmuştu. O 
sıralarda Ermeni Hükümetine layık olduğu tedîbatı 
icraya karar veren Hükümet, bundan evvel son bîr 
İhtarda bulunmuş İdi. Ancak hatırı âlitüzdedir ki; 
bugün kendileriyle bu mubadenet ahitnamesi akdet
mek teşebbüsünde bulunduğumuz Rusya Sovyet 
Cumhuriyeti Hariciye Nazırı Müsyü Çİçeri'nm, o sı
rada Ankara'ya vasıl dan ve Ankara Hükümetiyle 
Erivan Cumhuriyeti arasmda münaziünfih olan me
sailin hailinde tafvaSsut hükmünü haiz olan mektubu 
üzerine, Türkiye Büyük MliHet Meclisi Hükümeti, 
bütün âleme ve bilhassa komşusu olan Ennemtere 
karsı maksadı suöjperveranesini izhar etmiş olmak 
İçin, bu tavassutu kabulde ve binaenaleyh tedibatını 
tehirde bir beis görmemişti. Fakat maatteessüf, Hü
kümetin bu •teklifinde mündemiç olan mânayı anla
makta tereddüt eden Ermeni Tasnak Hükümeti, in
giltere tarafından brttaibi mütemadiyen gördüğü tes-
vikat üzerine mesleki malûmunda devam ederek taar-
ruzatuu teşdit etti. 

yasîyesmi ortadan kaldırmak değil, yamız bunu bize 
İrası zarardan menetmek ve bilhassa bizim gibi garp 
emperyalizmine karsı hayatmı müdafaa mecburiye
tinde kalan ve daima arkasını emin bulundurmak 
medburiyetiTıde bulunan ve halden ziyade âti ve is
tikbalini emin görmek isteyen bir milletin, şarkta ar
kasını tehdit eden bu mazarratı, bu halli ortadan 
'kaldırmak lâzımgeliyordu. Maksat bu idi, yoksa Er
menilerin mevcudiyetine Iha time çekmek değildi 
Çünkü Hiç bîr miHefin haritaj âlemden silinmesi im
kânı yoktur ve biz de böyle bir şeyi bittabi arzu 
etmezdik. Binaenaleyh Kars'ın zapt ve İstilâsı aka
binde Alnkara Hükümeti mİtliyesİ, ötedienberi âleme 
ilân ettiği maksadı sulhperveranesindeki derecei sa
mimiyeti izhar etmiş olmak için, Ermeniler tarafın
dan henüz bir teklif vâki olmamış İken, kendiliğin
den, Ermenilere sum teklif edildi. Bu sulh teklifini 
havi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekâ
leti tarafından Fransızca olarak yazılıp. Şark cephesi 
kumandanı Kâzım Paşa Hazretleri marifetiyle tevdi 
edilen notanın tercümesm'i kıraat -edeceğim. Malûmu 
â'b'riiz, Kars 30 Teşrinievvel de zaptedilmistir. 

Erivanda Ermeni Cumhuriyeti Hariciye Nazırına 

rt Teşrinisani 19201 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Şark 

ceplhesindeki ordusu tarafından masruf hmrematın 
bir muzafferi ye tle tetevvüç ettiği şu anda mukad
dema Ermeni milletine vâki olan sulh teklifini tec
dide ve Ermen istanı ifna veya istiklâlini imha veya
hut her ne suretle olursa olsun hukukunu iptal yo
lunda ne şimdi ve ne de geçnntrste bîr fikri muzmeri 
olmadığına dair tekrar itayi teminata rağbetfcâr bu
lunuyor. (Bravo sesleri). Buna mukabil Effmenİ Hü
kümetinden ayni veçhile hareket etmesini ve Şarkta 
emperyalizminin muti bir âleti olmaktan artık fa
riğ olmasını talep etmek mecburiyetini hissediyor. 
Türklerle Ermeniler arasında 1918 senesine değin 
devam eden uzun ve kanlı mücadelâtın sebebi aslisi, 
Şarkî Anadolu'da tesisi hâkimiyeti emel rtjhaz edi
nen Cari* Mıtirasatı olduğuna kanaatimiz vardır. 
Rusya İmparatorluğunun sukutunu mütaakıp, Rus 
orduları ricat ettikten sonra, Ermeni çeteleri ahalii 
islâmrye üzerine icra ettikleri müthiş kital muvace
hesinde Türkiye'nin gösterdiği itidali dem sayesinde 
bir devrei sükûn hâsıl olalbilımşti. Fakat bilâhara 
galip gelen İngiliz emparyalîzmî Irak'ı yedi zaptında 
tutmak, İran fle Baku'nun petrol havzaSmı ele ge
çirmek etnettenne düşünce,: Ermenistan bu defa da 
ingiltere hizmetine girerek, Londra raatiyunu hesap 

Malûmu âliniz Sevr ahitnamesi, Ermeni Cumhu
riyetine hazmedemeyeceği derecede büyük bir kıtai 
arazîyi, bizim zararımıza oftnak üzere, Vermek esa
sım kabul etmiş ve bu arazinin miktariyle ve nere
lerden ifraz edilmesi lâzımjgeleceğini Amerika Reisi
cumhuru Mi&ter VHsoo'a havale etmişti, işte Erme
niler bu hülyayı bir türlü terkedemeyerek, mazhar 
oldukları teşvikat ve tergibat üzerine, harekâtı taar-
ruziyelerntde devam ettiler, nihayet Erkânı harbiyei 
umumiye Reisi îsmet Beyefendinin izah ettikleri veç
hile, artık ordu bunlara lâyık oldukları sİUeİ tedibi 
vermeye karar vermiş ve kemali muvaffakiyetle ha
reket ederek, bugün cümlemizi lebrizi meserret eden 
netayfci istihsal eylemiştir. Fakat demin de arz et
tiğim veçhile, maksat; ErmenHerm mevcudiyeti si-
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ve menfaatine olmak üzere halâ devam etmekte olan 
sitsilei muhasamata iptidar eyledi. Şark âlemini, garp 
sermayedar anının pençei tamah ve ihtirasına karşı 
hemen yalnız 'başına müdafaa edegeten Türkiye, 
kendi hayatına Ermenilerin suikast etmelerine ve 
Şark vifâyatımızı istilâ suretiyle, Irak ve iran'da 
bulunan ingiliz ofdülariyle ittisal peyda ederek, bet-
-baht Asya'nın bakryei hürriyet ve istiklâlini İmha
ya tasaddi etmelerine müsaade edemez. (Alkışlar), 
Ermenilerin mülâhazatı anifeye munzam olan taar-
nrzatı mütema'diyesidir ki bizi Ermenistan hakkında 
şiddette harekete mecbur eyledi. Fakat sefki dimaye 
nihayet 'vermek için hiç bir fırsatı fevtetmek isteme
diğimiz cihette gönderdiğim işbu notayı, Türkiye Bü
yük M!iHet Meclisi Hükümetinin, iadei müsalemet 
yolunda vâki bir teklifi katisi suretinde telâkki et
mesini Erivan HÜkÜmetmden rica ediyoruz. Sulhun 
akdi imkânı pezİr olabilmek için, fimabaat aleyhi
mizde hiç bir fikir beslemeyeceğine ve Şarkda in
giliz kapitalistlerinin piştarı olmaktan artık feragat 
edeceğine dair Ermeni Hükümetinin teminatı fiiliye 
vermesini teklif ediyoruz. Biz de aynı tarzda teminat 
itasına hazır bulunduğumuz cfhetle serian müzakeratı 
sulhiyeye mübaşeret edilmesini talep ediyoruz. Şu 
Mssiyatı adaletkârane ve müsalemetperVeranemizin 
tamamen takdir edileceği ümidine terdifen Üıtİramatı 
fai'kamın kabulünü rica ederim. 

HARİCİYE VEKÂLETTİ VEKlli MUHTAR 
HEY — Bu notu gönderdikten sonra... 

SAĞDAN BİR 'MEBUS BEY — Tarihini zikre
der misiniz? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLt MUHTAR 
BEY — 1 Teşrinisani Haldır. Harekât devam et
mekte olduğu bir sırada, Erkânı harbi-yei umumiye 
Reisi ismet Beyefendinin dediği veçhile, terki mu
hasamat teklifi vâki olduğu cihetle, bu notanın teb
liği bir gün kadar teehhür etmiştir. O sıralarda Erme
ni Hükümeti teklifimize muttali olmazdan evvel bi
ze sulh teklifini mtftazammm bir nota tebliğ ettir
miştir ki 'bu iki nota yolda yekdiğeriyle karşılaşmış
tır. Müsaade ederseniz Ermeni Hükümetinin yazdığı 
notanın tercümesini arz edeceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine 
Erivari 

311 Teşrinisani 192CI 
Ermeni ve Osmanlı alahrnm, milletlerinm • tâbi

ri böyle kullandığı için aynen yazdım, iyice maksa
dı anlaşılsın dîye - asırlarca birEfcte geçen hayatı ve 
Devleti Osmanrye ile Ermeni Cumhuriyetinin bugün-

'kü müşterek hududu aralannda mütekabil hürmet ve 
her birinin komşu memleketlerle olan menafii ha-
yatiyesine riayet esasına müstenit münasebatı suflı-
perveranenin teessüsü katiyen muktazidir. Ermenis
tan bu yolda münasebet tesisine sai ve herkesle hali 
sulhta daimfdir. 

HARİCÎYE VEKALETİ VEKİLt MUHTAR 
BEY — Artık ne derecelere kadar mukarim sıhhat 
olduğunun takdiri size aîttir. (Okumakta devamla): 

Ermeni milleti ile Ermeni Hükümeti, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin beyanatı müte-
tabiası vasftasiyle biliyorlar ki, her milletin ayniyle, 
mildi mütemeddine misillû, bizzat tâyini mukadde
rat eddbilmesi prensibini ve Ermenistan Cumhuriye
tinin bir mevcudiyeti müstakille ve sakitaneye sahip 
otm&ı hakkını, Türkiye ahalisi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kabul ve tasdik etmişlerdir. Kuvayi 
askeriyenizin, ne esbabı izah ve ne de gayesi tebyin 
edilmeden Ermenistan arazisine vâki olan taarruz 
balâda mezkûr prensibe nazaran, Ermeni Hükümeti 
ve milletince tamamiyle 'fâyüfhem ve şayanı hayret 
görünüyor (handeler) bahusus Osmanlı İmperatorlu-
ğunun hudutları haricine çıkılmayacağı musammen 
olduğuna dair Hükümetimizin sebkeden beyanatı ka
fiyesinden sonra böyle bir taarruz yok yere sefki di-
mayı mucip oluyor. 

HARİCİYE VEKALETTİ VEKİU MUHTAR 
'BEY — Şu'rasını izah etmek isterim ki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti tarafından Ermenilere 
karşı bu yolda katiyen bir beyanat vaki olmamıştır, 
(Okumakta devamla) Brmeni Hükümeti; arada zu-
huryafta olan ihtilâfı sureti muslihane ile haHe mas
ruf mesaisi cümlesinden olmak üzere ahiren geçen 
teşrinievvelin dokuzunda İstanbul'daki sefiri vasıta-
siyle Türk mehafiline baş vurarak, taarruzu vakiin 
esbabını öğrenmeye ve itilafı raütekalbİI yoluna bul
maya teşebbüs etti. (Gürültüler ve handeler). 

TUMALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yanlış kapı çal
mışlar. 

ÜBMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Halâ eski 
kafa, 

MUHTAR BEY (Okumakta devamla) — Ermeni 
Hükümeti ayni hissiyatla me$/bu olduğu halde bugün 
doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve onun Hükümetine müracaatta bir tariki itilâfa 
giritmesini teklif ediyor ve böyte bir yolun bulun
ması mümkün olduğu ve hattâ muktazi olduğu zan-
nını perverde ettiğinden dolayıdır ki esbabı ihtilâfın 
tavzih edilmesi ve her iki Hükümetin tasvibine mu-
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karin olarak bir tariki itilâfın buhınaltâlmesi için ta
rafeyn murahhaslarının zamanı telâkkilerini tâyin et
mesini Hükümetinizden rica ederim, (İmza kimin 
sesleri). 

[BAKİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — İmza Ermeni Oımhuriyeti Hariciye Komi
seri Can Canyandır. 

(Ankara Hükümetinin ilk teşeblbüsatı m usl İha nesi
ni icraya sevkeden esbabın bertaraf edilmesini ica-
bedecek atUvali cedide zuhur etmediği cihetle bitta
bi yolda karşılaşmış, olan şu sulh teklifini teyit zım
nında dün akşam yine Hariciye Vekâleti, Erivan Hü
kümeti Hariciye nezaretine tebliğ edilmek üzere sim
idi tercümesini arz edeceğim notayı tanzim ederek 
göndermiştir. 

Ermenistan Hariciye Nezaretine 
Türkiye Büyük Mûtat Meclisi Hükümeti kendisi

nin 1 Teşrinisani 1336 tarihli sulh teklifiyle yolda 
karşılaştığı anlaşılan 3 Teşrinisani 1336 tarihli sulh 
talebimiz ve Şark cephesi kumandanlığının harekâtı 
askeriyeyi muvakkaten tevkif etmek için dermeyan 
ettiği şeraiti kabutünize dair habere aynı günde des-
teres olmuştur. Bu münasebetle şeraiti sulhiyemizi 
ibeıtveçhi zir iblâğ ile kesbi şeref eylerim. 

il. — Türkiye - Ermenistan hududunun tâyini yal
nız bir istatistik ve reyiam meselesi olacaktır. Mü-
naziûnffflı olan bilcümle menatıkın ahalisi, gerek Bol
şevikler, gerek Reis VİJson tarafından nesir ve ilân 
olunan; her milletin kendi mukadderatını tâyin et
mek hakkına malik olması düsturuna tebean, ken
di istikbali siyasisini tâyin etmeye davet olunacak
tır. Mezkûr halk arzusu veçhile, müstakbel bir Hü
kümet tenkilinde veyahut meınîeketeynden birine rap
tı mukadderat etmekte mutlak bir serbestiye malik 
olacaktır. O zamana kadar, serbesti aranın temini 
zımnında, münaziünfih olan arazide zabıta vazifesi
nin her iki millete mensup muhtelit jandarma kıtaatı 
'taralından ifasına muvafakat ediyoruz. Ahalinin reyi 
mümkün mertebe yakın bir zamanda alınmak muk-
taaidir. Bütün beşeriyetin, dolayısiyle Türk ve Er
meni milletleriyle münaziünfih arazide sakin ahalinin 
menfatma muvafık olan bu sureti hallin mahzı ada
let okluğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti pek derin ve samimi bir surette kanidir. Garp
taki hamilerinin Asya ve Afrika akvamına karşı tat
bik edegelmekte olduktan desatiri siyaside İngiliz 
emperyalistlerine hoş görünmek mafcsadiyle Erivan 
Hükümeti tarafından reddedilmesinden maalesef en
dişe ediyoruz. 

2. — Komşu mîlletlerin kemali emnü serbesti 
dahilinde inkişafını temin için Türkiye her türlü tes-
hilâtı ibraza amadedir. Ermenistanın iaşesine ve ora
da tabii bir vaziyeti İktisadiyenin husulüne elimiz
deki bilcümle vesaitle muavenet edeceğiz. 

3. — Ahadi tarafeyn kendi şimendifer ve bilcüm
le vesaiti nakliye üzerinde diğer tarafın yotcu ve eşya
sının tam bir serbesti dahilinde müruruna müsaade ede
cektir. Hiç bir taraf, diğer tarafın deniz veyahut sair 
memalik ile olan transit muamelesine hiç bir veçhile 
teşkilât ihdas etmİyecektir. 

4. — Türkiye, Harbi umumide hicret eden Erme
nilerin eski yerlerine kabulünü ve en mütemeddm 
ımemalikte milli Akalliyetlerin müstefit olduktan bil

cümle hukuktan istifadelerini taahhüt eyler. 
5. — Türkiye kendi emniyeti mttstakbelesi hak

kında Ermenistan'dan teminatı filîye talep eder. 
Murahhaslarımız Gümrü*de sulhi müzakere ve İmza 
etmek için salâhiyeti tammeyi haiz Ermeni murah
haslarına muntazırdırlar. Mütareke şeraiti Şark cep
hesi kumandanlığtnca tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

TJB-M.'M. Hariciye V. 
(Ahmet 'Muhtar 

HARİCİYE VBKıADETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Bu mevat tespit edildikten sonra bittabi 
teferruatı tâyin, Şark cephesi kumandanlığına ait bir 
vazifedir ve zannediyorum ki bu teferruat tespit 
edildikten sonra demin zikrettiğim makasıdın kâf-
fesi, tekmil istihsal edilmiş olacaktır. Tabii murah
haslarımıza da bu yolda talimatı mufassala ita edil
miştir. M uralhhas lanınız Gümrü'de sulhu müzakere 
ve imza edebilmek için salâhiyeti tammeyi haizdirler, 
Mütareke şeraiti tebliğ edilmiştir. (Murahhaslar 
kimler? sadası). 

[Murahhaslar: Başmurahhas; Ordu kumandanı 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, diğer iki murah
has da; rüfekayı muhteremenizden Erzurum mebusu 
Necati Beyle Trabzon valisi Hamit Beydir. Dün ge
ce kendilerine salâhiyeti tammeleri telgrafla gönde
rilmiştir. (Alkışlar), 

REİS — İzmit mebusu Hamdı Namık Beyin bir 
teklifi var (Muzafferiyet teminine muvaffak olan 
Şark ordumuza selâm ve teşekloüra'tımızın iblâğım 
teklif ederim) diyor (Tabii sesleri). 

REİS — Kabul buyuruhıyor mu? Kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. (Hay hay sesleri) ica
bını Divanı Riyaset İcra eder. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Söz isterim. 
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REİS — Bu mesele kapandı. Olduğunuz yerden 
sual seklinde sorunuz. 

SATİH EFBNDI (Erzurum) — tfci söz söyliyec'e-
ğim. 

ıFERtT BEY (Çorum) — Hayır, münakaşa yok. 
SALİH EFENDİ .(Erzurum) — Münakaşa etmiyo

rum, size arz ediyorum. Size sağlam arz ederim ki; : 
işi sağlam kazığa bağlamak isterseniz İçimizde bu- • 
lunan Ermenileri derleyelim, toplayalım, Erivana 
gönderelim. Onlar da istirahat -etsinler, biz de isti
rahat edelim, belki onlar da bunu temenni ediyorlar. ; 
(Pek muvafık sodaları) bunu sureti ka'tiyede yapa
mazsanız işimiz tdhMkededir. Bugün ijunları yapmaz
sak obirgün Erzurum'lulartn başı belâdadır. Ben • 
bunlan temenni ediyorum. Kendilerinden rica edi- : 

. 1336 C : 3 

'yorum ki Ermenileri -Erivana gönderin. Bunun ka
bulünü rica ediyorum. Oradaki müslümanları da bu
raya getiriniz diyorum. (Pek doğru sadaları). 

'REİS — Efendim Müsaade buyurun. Perşembe 
günü içtima edeceğiz. Fakat perşembeden evvel ya
rın.... 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Bey, bir teklifim 
var, okumun. Yarın öğleden sonra Meclise ait sureti 
fhusustyede hasbihal ve taatü efkâr etmek üzere rü-
fekayı kiram salona lütfen teşrif etsinler (Ne için? 
sadaları) (Saat kaçta? sesleri). 

•REİS — Efendim, bir buçukta teşrif buyurunuz. 
Ruznameden bakiyye 'kalan mevat İle perşembe günü 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanış Saati ; 5 Bati«zzeval 
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(Malatya), Edip Ef. (Batum), Kasım B, (Muş), Mus
tafa Zeki B. (Dersim), Nuri B. (Bolu), Yunus Nâdi 
B. (izmir), Atıf B. (Bayezit), Esat Ef. (Aydın), Ferit 
B. (Çorum), Hasan Hayri B. (Dersim), Şevket B. 
(Sinop), Fevzi Ef, (Erzincan), Süleyman Sudİ B. 
(Bayezit), Hamdi B. (Canik), Halil B. (Ertuğrul), 
(Eyüp Saibri B. (EsfcÜşehir), Mustafa Vasfi B. (Tokat), 
Cemil B. (Kütahya), Hüseyin Hüsnü Ef, (istanbul), 
Abdurrahman Lâmi Ef. (Antep), Vehbi B. (Bitlis), 
Sabit Ef. (Kayseri), Mahmut Esat B. (izmir), Şem-

Vergl Tezkereleri Haramı Tezyidi Hakk»daW Kanunu Kabul Edenler. 

dundaki Kararnameyi Kabul Edenler. 
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settin Ef. (Ankara), ŞeVki B. (içel), Ali Ulvi B. Bur
dur), Yusuf B. (Denizli), Hacı Ahmet Ef. (Muş), 
Atıf Ef. (Ankara), Salih Ef. (Erzurum), Meîmıet 
Jiulfet Ef. (Yozgat), Şafcir B. (Ankara), Arif B. (Bit

lis), Fuat B. (Çorum), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Sırn B. (Ergani), Memduh B. (Karahisanşarki), Ha
san Fehmi B. (Gümuşane), Abdülgani B. (Muş), Fik
ri B. (Oenç), 

Zonguldak'ta Bar Hastane Küşadı Hakkındaki Kararnameyi Kabul Edenler. 

Yusuf Ziya B. (Bitlis), Hüseyin Hrtismi Ef. (İs
parta), Halil Hilmi B. (Karahisarısahip), Derviş B̂  
•(Mardin), Mehmet Tufan B. (Hakkâri). 

»><»-« 
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