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BİRİNCİ CELSI 
Açılma Saati : 2,15 sonra 

REİS — Birinci Beisveldli Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. " 

(Zaptı sabık hulâsası kıraat edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı »sabık hulâsası kıraat.ve 
aynen kabul olundu. Heyeti îcraiye Riyasetin 
den mevrut, Çıldır namiyle bir kaza teşkiline 
dair lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenine, Di
vanı harblerce gıyaben idama 'mahkûm edilen 
eşhas hakkındaki evrak Adliye Encümenine, 
Lâyiha Encümeninden şayanı müzakere oldu
ğuna dair mazbata ile mevrut Adana Mebusu 

Zamir Beyin harbde âzayi mühimmesini kaybeden 
efrada maaş tahsisine dair teklifi kanunisi Mü-
dafaai Mdlliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine, Konya Mebusu Vehbi Efendi ile rüfe-

' kasının Pozantı 'daki kerestenin bilâbedel Kon
ya Darüleytamma devredilmesine dair teklifi 
Lâyiha Encümenine havale olundu. 

2 Temmuz 1337 tarihli Kanunla ita edilmiş 
olan on milyon liralık avanstan mütebaki meb
lâğın Ağustos 1337 gayesinden sonraki zaman 
içinde sarfına mezuniyet itasına dair Maliye 
Vekili Beyin teklifi hakkında müzakere cere
yan ederek bu bapta bir maddei kanuniye ted
vinine lüzum görülmeyip Lâzistan Mebusu 
Osman Beyin takriri mucibince kanunu mez
kûru tefsiren bakiye kalan meblâğın Ağustos 
gayesinden sonraki zaman içinde sarfına me
zuniyet verilmesi kabul olunarak celsei hafiye
ye geçildi. 

(Sonraki celseler hafidir) 

Sualler 
] . —Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle ta

tilleri hakkında sual takriri Dahiliye Vekâleti
ne tebliğ edilmiştir. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kât ip . 

Hasan Fehmi Mahmud Said Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı (Hayır sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Çorum Mebusu Haşini Beyin, Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununun kırk ikinci maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifi (2/358) 

REİS — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun kırk ikinci maddesinin tadiline dair Ço
rum Mebusu Haşim Beyin teklifi kanunisini 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. (Anlıyanıa-
dık sadaları) Efendim Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun kırk ikinci maddesinin tadilini tek
lif ediyorlar. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Kars Mebusu Mi Rıza Beyin, intihap 
mazbatasının tasdiki 

Kars Mebusu Ali Rıza Beyin intihap mazba
tası var, işbu mazbata bittetkik usulüne muva
fık olduğu tasdik olunur. 

1Q . X . 1337 
Diyarbekir Eskişehir Bolu 

Mustafa Akif Hacı Veli Dr. Fuad 

REÎS — Kare Mebusu Ali Rıza Beyin Me
busluğunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. 

2, — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Efendini mezuniyet hakkında Diva
nı Riyaset Karan : 
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13 . X . 1337 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazereti ka

tiye ve meşrualarına mebni hizalarında gösteril
diği miktarda mezuniyet itası Divanı Riyasetin 
13 Teşrinievvel 1337 tarihli on ikinci îçtimam-
da tensibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REÎS — Halil İbrahim Bey (Antalya) Üç ay, 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Rifat Bey (Kayseri) Üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Hilmi Bey (Kayseri) Üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sabit Şfendi (Kayseri) Üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ömer Lûtfi Bey (Saruhan) Üç ay, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hüsrev Sami Bey (Eskişehir) Üç ay, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Nadir Bey (İsparta) Üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Remzi Efendi (İsparta) üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hasan Efendi (Denizli) Bir ay, temdiden, 
3 Teşrinievvel 1337 tarihinden itibaren, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mazlum Baba (Denizli) iki ay, temdiden, 
3 Teşrinievvel 1337 tarihinden itibaren, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta) bir buçuk 
ay, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

3. — Ergani Mebusu Rüşdü Beyin, hidematı 
vataniyesine nihayet verildiği tarihten Meclise 
iltihakına kadar geçen müddet zarfında mezun 
addedilmseine dair Divam Riyaset kararı 

REİS — Ergani Mebusu Rüşdü Bey hakkın
da Divanı Riyaset karan: 

Heyeti Umumiyeye 
Heyeti Umumiye karariyle 14 Şubat 1337 ta

rihinde' hidematı vataniyeye memur edilmiş ve 
hidematı vataniyesi 27 Nisan 1337 tarihinde hi-

D! 1337 0:1 
tam bulan Ergani Mebusu Rüşdü Beyin; vazifei 
vataniyesinin hitam bulduğuna dair tarafı Riya
setten çekilen telgrafnamenin Palu merkezine 
vürudetmediğini işar ve dört ay mezuniyet ta-
lebeylemişti. Keyfiyet o zaman Divanı Riyasetçe 
tezekkür olunarak mumaileyhin vazifei vatani
yesinin hitam bulduğu tarihten itibaren dört ay 
müddetle mezun addi tasviben Heyeti Celileye 
arz olunmuş ise de; işbu mezuniyet kabul edil
mediğinden bir an evvel Meclisi Âliye iltihak 
etmek Xizere hareket etmesi lüzumu 3 Temmuz 
1337 tarih ve 932 No. lı telgraf name ile Palu'da 
mirimumaileyhe tebliğ olunmuştu. Mumaileyh 
bu tebligat üzerine Ankara'ya hareket etmiş ise 
de; Meclisi Âliye ancak 21 Eylül 1337 tarihinde 
iltihak edebilmiş ve şu hale nazaran vazifei 
vataniyesine hitam verildiği 27 Nisan 1337 tari
hinden 21 Eylül 1337 tarihine kadar dört ay yir
mi dört gün tecavüzü olduğu anlaşıldığından ma
zeretinin tahriren işarı lüzumu 21 Eylül 1337 ta
rihli Divanı Riyaset karariyle Rüşdü Beyden 
istifsar edilmişti. Mumaileyh verdiği tahrirî 
cevapta; hidematı vataniyesine hitam verildiğine 
dair Makamı Riyasetten çekilen telgrafnamenin 
Palu merkezine vürudetmemesinden ve buna an
cak Riyasetin 23 Haziran 1337 tarihli telgraf na-
mesiyle muttali olmasından ve mezuniyet talebinin 
ademiis'afı üzerine harcırahının itası hakkında
ki telgrafnameye 20 Temmuz 1337 tarihinde 
cevap verilmesinden ve mal sandığının müza
yakası hasebiyle harcırahının 25 Ağustos 1337 
tarihinde tediyesinden ve aynı zamanda bir ay 
kadar rahatsız bulunmasından münbais olduğu
nu ifade etmiş ve yedinde mevcut vesaika na
zaran Riyasetin 27 Nisan 1337 tarih, 393 - 212 
No lı vazifei vataniyesinin hitam bulduğunu 
müş'ir telgrafnamenin Palu merkezine vurud-
etmediği ve keyfiyetten 23 Haziran 1337 tarih
li telgrafla haberdar olarak mezuniyet talebin
de bulunduğu ve mal sandığının mevcudu olma
dığı cihetle harcırahını 25 Ağustos 1337.tari
hinde aldığı ve aynı zamanda rahatsız bulun
duğu cihetle Meclise 21 Eylül 1337 tarihinde il
tihak »edebildiği < anlaşılmış ve hidematı vata
niyesine nihayet verildiği 27 Nisan 1337 tari
hine kadar tahsisatını almak ve 28 Nisan 1337 
tarihinden Meclise iltihak ettiği 21 Eylül 1337 
tarihine kadar geçen müddetin 3 aynın sene 
zarfındaki istihkakına mahsuben ve diğer kıs-
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mmm da bilâtahkikat mezun addi tensibedilmiş 
olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meeîisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REÎS — Efendim bu hususta müzakere açıl
masını arzu ediyormusunuz ? Müzakere açılma
sını tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Gü
rültüler) 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Reis Bey, sözüm var. . 
Müsaade buyurunuz da söyliyeyim. 

REİS —- Efendim mezuniyete mütaallik olan 
mesail bilâmüzakere reyinize arz edilir. Bu me
selede müzakere açılıp açılmamasını nizamna
me takyidettiği için Meçlisi Âlinin takdirine 
bıraktım ve reye vaz'»ettim. Ekseriyet müzake
re açılmasına taraftar olmadı. Onun için söz 
vermedim. (Gürültüler) 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Reis Bey, her halde 
söz veriniz, söyliyeceğim şeyler vardır. 

RElS — Efendim Divanı Riyasetin kararını 
reyiniz-e arz ediyorum. Meclisi Âlinin hidematı 
vataniyesine nihayet verdiği... 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Söz isterim. Hakkı
mı müdafaa edeceğim. Nasıl olur da mezuniye
time mahsubedilir? 

REÎS — Rüştü Bey rica ederim. Sükût edi
niz. Efendim Meclisi Âlinin hidematı vataniye
sine nihayet verdiği günden sonra geçen eyyam 
hakkındaki mazeretini Divan kabul ediyor. Ale
lûsul mezuniyet itası cihetini de Meclisi Âlini
ze teklif ediyor. Kararın mahiyeti budur. Di
vani Riyasetin Kararını tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Bu karar gelecek se-
neki mezuniyetime mahsubolunuyor. Bu bana 
hakarettir. Müsaade edin, hakikati teşrih edeyim. 
Bu bana hakarettir. Elimde vesaik var ispat 
edeceğim. 

RElS — Sükût ediniz Rüşdü Bey ihtar edi
yorum. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Hem memuren gön
deriyorsunuz, hem de böyle yapıyorsunuz. 

REÎS — Rüşdü Bey ihtar ediyorum. Susunuz, 
mazeretinizi Meclis makbul addetti. 

0 .1337 O : 1 
5. — MAZBATALAR 

1. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Amas
ya'daki Şefkati Îslâmiye Yurduna rmûavenet 
hakkında kanun teklifi ve Muvazeneİ Maliye En
cümeni mazbatası (2/252) 

REÎS —-Amasya'daki Şefkati îslâmiye Yur
duna muavenet hakkındaki kanun teklifi ile Mu
vazeneİ Maliye Encümeni mazbatası var, okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Trabzon mu-

hacirleriyle Sivas mültecilerinin ana baba akra-
badan mahrum ve ekseri kız olan üç yüz eytamı 
Amasya'da Şefkati îslâmiye nammdaki cemiye
ti hayriye tarafından iki buçuk senedir iaşe ve 
terbiye olunmakta ve başkaca altıdan on bir yan
sına kadar yüz yetmiş yetim cemiyetin hususi 
mektebinde okutturulup yazdırılmakta ve bü
yüklerine yine hususi muallim ve muallimeler 
vasıtasiyle biçki> dikiş, nakış, dokumacılık göste-

, rilmektedir. Çocuklar için yirmi beş yataklık 
bir de hastane vücuda getirilmiştir ki,, buraya 
Guruba da kabul olunuyor. Şefkat yurdunun 
bilûtfihi Taalâ iki buçuk senedir muntazaman 
devamı burasının bir müessesei islâmiye olarak 
takarrür ettirilmesi ve fukarayi islâmı gerek .te
davi ve gerek suveri saire ile Merzifon'daki Ko
leje müracaata mecbur bırakmıyarak eytam ve 
fukaraya melce olabilmesi için esbabı lâzimeye 
teşebbüsü teşvik etmekte bulunuyor. Binaen
aleyh hastane ve mekteple beraber üç yüz mev
cudu istiabeder bir binanın vücuda getirilmesi
ne Amasya'ca erbabı hamiyet ibzali mesai et
mekte iseler de böyle bir binanın tesisi en az 
altmış, yetmiş bin lira ile kabil olabileceğine ve 
cemiyetin masarifi daime tedarikindeki şiddeti 
alâkası ile bu masrafı da kamilen deruhde etme
si imkânsız bulunduğuna ve mevsimi inşaat hulul 
etmekte olduğuna binaen otuz bin lirası muave
neti içtimaiye bütçesinden tesviye kılınmak üze
re mevaddı âtiyenin müstaceliyetle müzakere ve 
kabulünü teklif eylerim. 19 Mart 1337 

Amasya 
Hamdi 

MADDE 1. — Amasya'daki Şefkati îslâmiye 
Yurdu için yatakhane, dershane, hastane gibi 
müştemilâtı haiz bir bina vücuda getirilmek 
ve 1337 senesi muaveneti içtimaiye tertibine 
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zam ve ilâve olunmak üzere cemiyeti mezkû-
reye otuz bin lira ita kılınmıştır. 

MADDE 2. — Mezkûr binalara lüzum olup 
liva dahilindeki ormanlardan kat'ettirilecek iki 
bin metre mikâbı keresteden Orman Resmi alm-
mıyacaktır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Mali
ye, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye ve iktisat 
Vekâletleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Amasya'daki Şefkati îslâmiye Yurdu için Sıh
hiye ye Muaveneti içtimaiye bütçesinden beş 

bin lira tahsisat kabulüne dair Kanun 

MADDE 1. — Evlâdı şüheda ve muhaciri
nin iaşesi ve talim ve terbiyeleri için Amas
ya'da küşadedilmiş plan Şefkati îslâmiye Yur
dunun masarifi daime ve mübremesine medar 
olmak üzere 1337 Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye bütçesinin 193 (A) faslına beş bin lira tah
sisat kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekilleri 
memurdur. 

Amasya'da vaktiyle küşadedilmiş olan Şef
kati îslâmiye Yurdunda talim ve terbiye edi
len birtakım evlâdı şüheda ve muhacirinin re
fahı hallerini temin için vâsi bir bina vücuda 
getirmek üzere otuz bin liranın Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye bütçesine lüzumu ilâvesi
ne dair Amasya Mebusu Hamdi Beyin 29 Mart 
1337 tarihli mazbata ile Lâyiha Encümeninden 
tevdii olunan teklifi kanunisi mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Sureti tesis ve idaresi evrakı merbutada 
tasvir olunan işbu Şefkati îslâmiye Yurdunun 
şüheda ve muhacirin evlâdını iaşe ve talim ve 
terbiye ve bunlarla beraber gurabayı tedavi 
etmek gibi mahalliyet ve hattâ darüleytamların 
haiz bulundukları husuiyet fevkinde vâsi bir 
Darülmuavenet bulunduğu anlaşılmakta olma
sına nazaran bu müesseseye sihhiye ve muave
neti içtimaiye bütçesinden muaveneti lâzime 
ifası esas itibariyle kabul edilmiştir. Ancak bu
günkü ahval ve ihtiyaeatı mübrememize ve 

bundan mütevellit vaziyeti maliyeye nazaran ta
lep ve teklif olunan muavenetin böyle ehem
miyetli bir surette ifasına .imkân olamıyacağı 
cihetle müesseseye muktazi binanın bedeli ica
rı ile sair ihtiyaeatı mübremesine medar olmak 
üzere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesi
nin 193 (A) faslına beş bin liranın vaz'ı ekse
riyetle tezekkür ve teklifi kanuninin ona gö
re yeniden bittesbit takdim edildiği Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 16 Nisan 1337 

Reis 
Burdur 

Veliyüddin 
Kâtip 

Saruhan 
Reşad 

Niğde 
Mehmed 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Hasan Hüsnü 

Sivas 
Yalnız üç bin lira için 

(Okunamadı) 
içel 
Ali 

(Anlıyamadık, sadaları) 
RElS — Efendim, okunan Muvazenei Ma

liye mazbatasıdır, tabolunmadığı için dikkatle 
dinleyiniz. 

(Mazbata tekrar okundu.) 
R E Î S — Söz istiyen var mı? 
RAGKLB B. (Amasya) — Efendim, bendeniz 

bu yurdun ufacık tarihçesini arz edeceğim. 
Başka bir şey değil. Malûmuâlileridir ki, Har
bi Umumide ricat zamanlarında pederleri 
gitmiş, şehidolmuş, valideleri, yahut büyük pe
derleri veyahut akrabaları nezdinde kalmış 
birtakım evlâdı şühedayı ve muhacirini ordu
muz hiyni ricatte toplamış ve muaveneti iç
timaiye namiyle tesis etikleri eytam yurtla
rında hıfz ve sıyanet etmekte bulunmuştur. 
Müterakeyi mütaakıp ordu kadrosundan bun
ların parasını çıkarmış. Binaenaleyh bu eytam 
Merzifon'da 300 - 350 kadar miktarmdadır. 
Bunları salıverip sokak ortasına bırakmak 
bittabi insaniyete muvafık gelemiyordu. Bu za
manda da İngilizler ve Amerikalılar bu ço
cukları bize verin diye müracaat ediyorlardı. 
Biz iaşe edelim, siz iaşe edemiyeçeksiniz di
yorlardı. Halbuki bizim bunları vermekliği-
miz kabil olamıyordu. Alelacele memlekette 
(Şefkati îslâmiye) namiyle bir cemiyet teş
kil edilerek ve bunlara muktazi olan şey iaşe 
ve saire suretiyle alâk aderilimkân dercolu-
narak Merzifon'da 350 kadar yetim ve yeti-
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meyi o cemiyet tahtı himayesine aldı iki se
nedir bunların iaşe ve ilbasmı her suretle te
min ediyor. Bunlar bırakılmış olursa, bugün, 
o cemiyetin birçok âzası askerdir, birçoğu 
tekâlifi harbiye suretiyle Hükümete birçok 
muavenette bulunmuşlardır Şimdi biz bunla
rın bir kısmını ianeten, bir kısmını da Hükü
metin muavenetiyle besliyoruz. Bir kısmını, 
dartittahsiUer açarak okutturuyoruz ve bir 
kısmı için darüssinaalar küşadederek bez do
kutturuyoruz. İnşallah ileride daha terakki 
ettireceğiz. Bunlar için bir ipek fabrikası aldık. 
Alât ve. ede vatı mevcut. Sermayemiz olursa 
bunu işlettireceğiz/ Bunlara ipekçiliği öğrete
ceğiz. Bizim istediğimiz para cüzi bir paradır, 
muaveneti içtimaiye tertibinden aldık. Şimdi de 
kış geliyor. Kış gelmezden evvel Meclisi Âliniz 
bu parayı kabul ederse 350 çocuğun her birisine 
beşer lira düşer ki, elbette bunu diriğ buyur
mazsınız. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum — Efendim 
böyle bir teklif karşısında hatıra gelir ki, mem
leketin her tarafında muhacir, her tarafında 
fakir var. Fakat şurasını arz ederim ki, Amas
ya'dan geçtiğim zaman mezkûr müesseseyi bü
yük bir müessese haline getirilmiş olarak gör
düm. Büyük bir himmetle bir mektep vücuda 
getirilmiş, muallimleri Var. Buyurdukları gibi 
cemiyet hakikaten çok çalışmıştır. Binaenaleyh 
bu teklif gayet musıptir, bu paranın verilmesini 
rica ederim. (Kabul sadalan). 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Görüyorum 
ki, Heyeti Celile bu kanunu maal iftihar kabul 
taraftarı. Binaenaleyh uzun uzadıya söz söyle
meye lüzum yoktur. Muaveneti içtimaiye Vekâ
letinin birinci defa olmak üzere yaptığı en bü
yük hizmet bu kanunla tezahür etmektedir. 
Memleketin bâzı yerlerinde halkın teşebbüsa-
tiyle açılan böyle islâmî müesseseleri idame et
mek bizim için farizedir. Binaenaleyh bu ka
nunun bilâmünakaşa kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir aldım. Söz almış yedi ar
kadaşımız vardır. Eğer bunlardan aleyhte söy-
liyecek varsa söz vereyim. (Hayır sadalan) Pe
ki* müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler, elleri
ni kaldırsın, maddelere geçilmiştir. 
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Amasya 'daki Şefkati îslâmiye Yurdu için Sıh
hiye ve ve Muaveneti'İçtimaiye bütçesine beş 

bin lira tahsisat kabulüne dair Kanun 

MADDE 1. — Evlâdı şüheda ve muhaci
rinin iaşe ve talim ve terbiyeleri için Amasya' 
da küşadedilmiş olan Şefkati îslâmiye Yurdu
nun masarifi daime ve mübremesine medar ol
mak üzere 1337 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye bütçesinin 193/ (A) faslına beş bin 
lira tahsisat kabul edilmiştir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) *- Efendim, ben
deniz Heyeti Celilenize şunu arz etmek isterim: 
Muaveneti içtimaiyenin bu hususta tabiî bir 
faslı vardır. Bu faslı falan yere ver diye bir 
kanun çıkarılmasına lüzum yok. Bu salâhiyet 
zaten vekâlette vardır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Çok doğrudur. 
(Hayır doğru değildir sesleri.) 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bu böyledir, 
lâkin yeni tahsisat ilâve edilecekse yeniden ka
nun yapılacak. Fakat zannediyorum ki; fasıl
dan sarf edebilir. (Gürültüler) 

YASİN B. (Gazianteb) — Bu mesele bütçeye 
mütaallik bir meseledir. Maliye Vekilinin iza
hat vermesi lâzımdır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Muaveneti içti
maiye Vekâletine taallûk eden bir meseleyi mü
zakere ediyoruz. Vekil gelse de bir söz söyle
se; dinlesek. 

MALİYE VEKtLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Amasya'daki Şefkati îslâmiye Yurdu
nun masarifi mübremesine karşılık olmak üzere 
Muaveneti içtimaiye Vekâletinin bütçesinin 
faslı mahsusuna beş bin lira ilâvesine dair olan 
lâyihayı .müzakere eden encümende bendeniz o 
zaman mazbata muharriri idim ve bendeniz de 
bu reye iştirak etmiş arkadaşlarınızdan biriyim. 
Bittabi bu itibarla bence, şahsım itibariyle şaya
nı kabuldür. Muaveneti içtimaiye bütçesi, değil 
Amasya'da, bütün yerlerde bulunan bu gibi şa
yanı himaye ve muavenet müesseselere muavenet 
edilmesi lâzımdır. Fakat maatteessüf vaziyeti 
maliyemiz buna müsaidolmadığından en ziyade 
hizmeti tebarüz etmiş, müspet neticeler vermeye 
başlamış olan bu müesseseye beş bin lira sarfı 
bendeniz de dâhil olduğum halde, Muvazenei 
Maliye Eneümenimizce şayanı kabul görülmüş
tür. Binaenaleyh buna bir itirazım yoktur. 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sajıib) — Tahsisatı 

munzama mıdır? 
MALÎYE VEKÎLI HASAN B. (Devamla) 

— Tahsisatı munzama demek, Heyeti Celileniz-
ce bir bütçe kabul edilip kesbi katiyet ettikten 
sonra her hangi bir şey için ilâvesi istenen bir 
paraya derler. Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Bütçesi fasıl fasıl, madde madde Heyeti Celile-
nizce henüz tasdik edilmediği cihetle bunu tahsi
satı munzama olarak telâkkiye mahal yoktur. 
Olsa olsa., o faslın miktarı tahsisatını ve bu mü
esseseye sarf edilecek paranın miktarını tahdid-
eden bir maddei kanuniye şeklinde telâkki edilir. 
Amasya Şefkati Islâmiye Yurduna vereceğimiz 
paranın miktarı bu kanunla tasrih ve tahdidedil-
miş olur. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bütçe müzakere
sinde nazarı itibara alsak olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— İsterseniz tecil edersiniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ayrı bir maddeye ne hacet var. 

RAGIB B. (Amasya) — Paranın müesseseye 
müstacelen lüzumu vardır, halbuki bütçenin ne 
vakit çıkacağı malûm değildir. 

İMEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Şimdiden verir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Malûmuâliniz, masarifin esasatı, kadrolar 
Muvazenei Maliye Encümeninde tesbit edilmiş 
ve o esas dairesinde mevkii icraya konmuştur. 
Sıhhiye bütçesinin son mevkii meriyete konulan 
şeklinde bu Amasya Şefkati Islâmiye müessese
sine para sarfına mezuniyet verilmiştir. Hali ha
zırı ile, onun için böyle bir maddei kanuniye ile 
mezuniyet vermiş olacaksınız. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — O halde tahsisatı 
munzamadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hayır efendim, tahsisatı munzama değil. Malû
muâliniz sarfiyatın esasları tesbit edilmiştir. 
Musaddak bir bütçe olmadığı için tahsisatı mun-
zamanm mahiyeti kanuniyesine tevafuk etmez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bin
lerce yetim gözümün önüne gelerek bunlardan 
hiç olmazsa bir kısmının bu suretle kurtarılması 
için kalbimle epeyce mücadele ettim. Fakat ben 
sormak üzere iken Şükrü Bey biraderimizin sor
duğu bir suale karşı Maliye Vekilinin verdiği 
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cevap benini kalbimi sızlattı, şimdi tediyatta bu
lunamam dedi. Efendiler: Daima söylerim, ez
cümle bu gibi müesseselerde müdür ve saire ka
bilinden eğer muktedir kimseler yoksa onları ka
patmak evlâdır. Zira kapatmadığımız takdirde 
entipüften adamlarla kendimizi avutmuş oluruz. 

Halbuki eğer kapatacak olursak kendimize 
muvafık, daha âlâ bir müessese açmaya daima 
gayret ederiz. Şimdi bütçeye beş bin lira kona
cak. Maliye Vekili katiyen bunu temin edemiye-
cek. Oradaki zavallı biçareler ise bu boş ümide 
kapılarak şefkatlarini kesecekler. O çocuklar da 
büsbütün dağılacak, mesele suya düşecektir. Bi
naenaleyh kanunun reddini teklif ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, rü-
fekayı kiramdan bunu diriğ etmek istiyen hiç 
kimse bulunmaz. Ancak bir mesele var. Yanlış 
bir şey yaparsak doğru olmaz. Lâyihai kanuniye 
muaveneti içtimaiye faslından beş bin liranın 
o müesseseye sarfını istiyor. Eğer bu tarzda ka
bul edecek isek, muaveneti içtimaiye faslında 
meveudolan erkamdan bittenzil ondan verilmek 
lâzımdır. 

Binaenaleyh bendeniz diyorum ki : Lâyiha
dan maksat bu ise bu teklif zaittir. Eğer bu
nun doğruluğunu kabul edersek Muaveneti İç
timaiye Vekâleti bütçesdniu faslında mevcut 
bulunan hiçbir erkamı Meclisi Âlinizden mad
de madde kanunla çıkarmadıkça sarf edemiye-
cektir. Halbuki bu suretle bütçede mevcut mu
aveneti içtimaiye faslında bir rakam vardır ki; 
maksat bunun ortadan bittenzil itası ise bu 
kanuna hiç lüzum yoktur. Muaveneti İçtima* 
iye Vekili yapar. Bendeniz anlıyorum ki; mev
cut erkamdan sarf edilmiyecek, onun ciheti 
tahsisi başkadır. Bu itibarla bu munzam ola
caktır. Munzam olduğuna nazaran bunu ona 
göre müzakere etmek ve Maliye Vekilinin de 
mütalâasını almak lâzımdır. 

REİS — Meclisi Âlinize maddenin son fık
rası üzerine bir daha izahat vereyim. Hakkı 
Hami Beyin başka suretle mütalâalarından mad
denin iyi dinlenmediği anlaşılıyor. 

Madde : 193. — (A) faslına beş bin lira tah
sisat kabul edilmiştir. 

Esasen 193 (A) faslı bütçede m%vcut değil
dir. Bir fasıl olarak ilâvedir, yani fasıl olarak 
ilâve... 

— m 
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Mevcut bir rakama ilâve değil. 
Şimdi efendini müzakerenin kifayetine daiv 

bir takrir var. Üç arkadaşımız da söz almıştır. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler „ lütfen 
el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde 
kabul dilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takririm var. 
. REİS —̂  Bendenizde takrir yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu)— Verdim efen
dim. 

REİS — Evvelce vereydiniz... 

• MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

R E İ S — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir, heyeti umumiyesittii tâyini 
esami ile reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler beyaz, etmiyenler kırmızı pusla verecek
lerdir. 

Efendim! Adliye Encümeninden gelen bir 
evrak yar. Ref'i hükmü mutazammm, mah-
pusin hakkındadır. Bunu şimdi reyinize arz 
edeceğim. Reyler tasnif edilinceye kadar ev
rakı varidiye devam edelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahib) 
— Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi intihabatını da 
yapalım. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kara-
man'm, îbradı karyesinden Hafızzade Mustafa 
Efendinin evrakı hükmiyesinin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâletinin tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — İbradılı Hafızzade Mustafa Efen
di hakkında Adliye Encümeni mazbatası : 

Adliye Encüm&ni mazbatası 
İşbu evrak ve müteferriatı ve mahkûmu n-

aleyh İbradılı Hafızzade Mustafa Efendinin 
bu baptaki • itiraznamesi mütalâa ve tetkik 
olundu. Hükmü vâki İbradılı Hafızzade Mus
tafa Efendinin Konya hâdisei isyaniyesi es-
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i nasmda İbradı nahiyesi Müdürü Midhat Efen

dinin takibetmesiyle müdürü mumaileyhin 
nerede olduğunu muallim Hüseyin Efendiden 
sual etmesi ve hini sualde siz İttihatçısınız, 
Delibaşı geldiğinde sizi teslim edeceğim, 
idam ettireceğim, dediği sabit olmasına binaen, 
Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci madde
sine tevfikan kanunu cezanın 46 ncı maddesi 
mucibince üç sene kalebent olmasına karar 
verildiğinden ibarettir Mahkûmualeyh Hafız
zade Mustafa Efendinin bermucibi iddia söz" 
sarf ettiği sabit olmayıp ancak Delibaşı bu
raya geldiğinde ne yapacaksınız diye muallim 
Hüseyin Efendiye sual ettiği ve muallimi mu
maileyhin de siz ne yapacaksanız biz de öyle 
yapacağız dediği bu sözün söylendiği ,haber 
verilen eskici Mehmed Ağanın dükkanındaki 
dükkân sahibi Mehmed Ağanın şahadetiyle an
laşılmış ve bu sözün kanunen bir cürüm teş
kil etmiyeceği derkâr bulunmuş alduğundan 
hükmü vâknn ref'i ile mumaileyh Mustafa 
Efendinin sebebi ahardan mevkuf değilse he
men tahliyesi hususunda Heyeti Umumiyeye 
teklifine müttefikan karar verildi. 

i 
Adliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Antalya 
Abdullah Azmi Halil ibrahim 

Âza Âza Âza 
Kırşehir Niğde Sinab 
Müfid Mustafa Hilmi Hakkı Hami 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

REİS — Efendim bu mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sadaları) Söz alan yok. Re
yinize arz ediyorum. Adliye. Encümeninin maz
batasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
tmhayi eşkıya hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/353) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin, İmhayı eşkı
yaya dair teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. 
Müsaade ederseniz Dahiliye ve Adliye encümen
lerine havale edelim. Dahiliye ve Adliye encü-

' menlerine havale edilmiştir. 
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4. — İNTİHAPLAR 

1. — Koçgiri'ye gidecek olan Tahkik Heyeti 
için intihap 

REÎS — Koçgiri'ye gönderilecek Heyeti Tah-
kikiyenin intihabını icra edeceğiz. Reylerinizi 
hazırlayın. 

4. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin 
Koçgiri Tahkik Heyetinden istifası 

REİS — Evvelce icra edilen birinci intihap
ta ekseriyeti kazanan Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendi bir takrirle Meclisi Âliden kendisinin 
affını rica ediyor. Mamafih; eğer Abdülgafur 
Efendi arkadaşımız bu takrirlerinde musir ise
ler yine beş arkadaş intihabı lâzımgelecek, rica 
ederiz geri alsınlar. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Takririm
de mazeretimi arz etmiştim, takririm okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi âzalığı intihabın

da itayi rey suretiyle ibrazı asarı teveccüh ve 
emniyet eden zevatı muhteremeye arzı minnet ve 
şükran ederim. Ancak heyeti müşarünileyhanm 
kablel af izamı aleyhinde ve bu kanaatimi istih
sali arada da izhar etmiş bulunduğumdan daîle-
rinin affını samimiyetle rica eylerim olbapta. 

Karesi Mebusu 
Abdülgafur 

-REİS — Meclisi Âlinin kararma tebaan va
zifeyi deruhde edeceksiniz. Binaenaleyh; takrir
lerini geri almalarını rica edeceğiz. Takririnizi 
geri alınız. 

ÂBDÜLGAFFUR Ef. (Karesi) — Israr edi
yorum... 

REÎS — O halde beş zat üzerine intihap icra 
edeceğiz. 

ATIF- Ef. (Ankara) — Ekseriyeti izafiye ile 
yapacaksak... 

REÎS — Hayır. Ekseriyeti izafiye yapamıya-
cağız. Çünkü geçen defaki reyler ekseriyeti mut-
lakayı bulmadığı için intihap keenlemyekündür 
Eğer bu defa da olmazsa o vakit reyi izafi ola
caktır. Bu defa yapacağımız intihap ikinci in
tihaptır. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) —- Bu mesele hakkında izahat vere
ceğim. 
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REÎS — Hayır, müzakere açmıyacağız. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — intihap 

uzıyacaktır zannederim. Her şubeden bir zat 
intihabedilsin, o zatı da Meclisi Âli reyi işari ile 
kabul etsin. 

ADLİYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Müsaade buyurunuz bir şey söy-
liyeceğim, 

Şimdi efendim, bu Koçgiri vakasının tahki
kine memur olmak üzere gidecek arkadaşlarımız 
elbette bu vazifeyi ifa edeceklerdir. Fakat ben
deniz Adliye Vekili sıfatiyle Meclisi Âlinin na
zarı dikkatini celp ve bu hususta varidi hatırım 
olan şeyi arz edeceğim. Hayri Bey biraderimizin 
verdiği bir takrirle denildi ki : Mevkuf olanlar 
hakkında olan muhakeme dursun. Tabiatiyle du
racaktır. Bir noktayi hatırlatacağım. Bunun 
durmasını teklife saik olan sebep, her hangi 
muhakemede idama mahkûm edilen, idamına ka
rar verilmsei melhuz olanların hayatının korun-
masıydı. Ve şimdi burada heyet tâyin olunacak, 
gidecek, tahkikatı yapacak, Meclise bildirecek. 
Bu, bendenizin kanaatime göre kışı da nazarı 
dikkate alacak olursak tahminen asgari 3-4 aylık 
bir iştir. Tasavvur edebildiğiniz kadar kısa ka
bul ediniz, şurasını arz edeyim ki şimdi heyeti 
tahkikiye gitse, tahkikatını yapsa, birçok kimse
lerin masumiyetini bize getirse yapacağımız mu
amele aftır. Fakat muhakeme devam etse bun
ların içerisinde bu tahkikattan evvel beraet 
edecek olanlar da vardır. Bunların hakkında 
olsun mâni olmamak için bendeniz Heyeti Muh-
teremenin nazarı dikkatini celbediyorum. Di
yorum ki; kabili telâfi olmıyan ceza idamdır. 
Emir verelim oraya, istiklâl mahkemesine, di
vanı harbe münasip göreceğiniz yere, bunların 
muhakemesi devanı etsin, idama mahkûm olan 
idam edilmesin, beraet edecekleri derakap tahli
ye etsin ve şayet mahkûm edilmiş olsalar bile 
bizim Heyeti Tahkikıyenin vereceği rapor üze
rine affetmek elimizdedir. Onun için öyle zan
nediyorum ki, bilmuhakeme mevkufiyetlerine 
hitam verilip beraet etmeleri melhuz ve muh. 
temel bulunanların temadii mağduriyetlerine 
meydan vermemek için böyle bir noktayı na
zarı dikkate almak lâzımdır. Maksat idamdan 
korunmak ise emir veriniz, idam hükümleri 
icra edilmesin. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Tahkikat muhake-
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menin şekli esasını tağyire saik bir mahiyette ! 
ise, * 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET l\. 
(Devamla) — Şekli esassisini tağyire saik ola
cak bir mahiyette olsa bile netice ne olabilir'' 
Maznunların lehine olursa zararı yok. Fakat 
aleyhine olursa elbette bir karar verir, affederiz. 

HASAN HAYRÎ B. (Dersim) — Hükümet 
hapsetmiştir. Varanı bir iki ay daha beklesin.. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Davamla) — Hayri Bey biraderimize söylerim 
ki, kullandıkları lisan bir Vekil lisanı değil. 
Ben derim ki, beraet etmeleri melhuz olanları 
mümkün olabildiği takdirde bir an evvel çı
karmakla mükellefiz. Bendeniz Heyeti Oelile-
nin nazarı dikkatini cclbediyorum. (Müzakere mi 
açıyoruz? Sadaları) Hayır beyim, affedersiniz. 
Müzakere değil, nazarı dikkati âlinize arz edi-
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yorum. İstediğinizi yapınız. Ben Adliye Vekili 
sıfatiyle vazifemi yapıyorum. 

REİS — Bu Heyeti Tahkikıye yine vazifesi
ne devam edecek mi, etmiyecek mi? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Edecektir. Heyetin vazifesine 
mâni yoktur Heyet gidecektir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Mev
zuu müzakeremiz intihaptır. Vekil Bey Mecli
sin nazarı dikkatini celbederek beyanatta bulun
du. Alelûsul bir teklif gelirse reye vnz'ederim. 
Şimdi mesele intihap meselesidir. 

Amasya'daki Şefkati Islâmiye Yurduna, mua
venet icrasına dair olan Kanunda reye iştirak 
eden (164) zattır, muamele tamamdır, beş redde 
karşı (159) reyle kanun kabul edilmiştir. Tensip 
buyurursanız on dakika teneffüs edelim de ondan 
sonra intihabı yapalım. 

RJEIB 

İKÎNCÎ 01LSB 
Açılma saati : 5 sonra 

- Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATIP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim; Celseyi açıyorum. 
Bundan evvel Koçgiri heyeti tahkikiyesinin 

intihabına başlanmak üzere eelse kapanmıştı. 
Şimdi intihabı yapalım. Fakat eğer isim okun
mak suretiyle yapılacak olursa çok zaman kay
bederiz. Malûmuâliniz mühim bir meselenin mü
zakeresiyle meşgul olacağız. Arzu buyurursanız 
birer birer buraya puslaları atıp bu surette ge
tirmiş oluruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saiıib) 
— Ekseriyet olup olmadığı tasnifi ara neticesin
de belli olur. Hem yoklama olur ve hem de va
kit kazanmış oluruz efendim. 

REİS — Bendeniz buradan sayarım efen
dim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey, intiha-
batı tehir edelim. Daha iyi olur efendim. 

REİS — Meclisi Ali bundan evvelki celsede 
karar vermiş efendim. İsterlerse tehir edelim. 

(Ali Rıza Ef. (Amasya) dan itibaren reyler 
toplandı) (Şeref Bey (Edirne), Sabit Bey (Kay
seri), Hüsnü Bey (Bitlis) tasnifi araya memur 
edildi.) 

(Oelsei hafiyeye geçildi.) 

(Doksan dördüncü içtima hafidir.) 
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B. (İsparta), Şemseddin Ef. (Ankara), Abdül-
gaffur Ef. (Karesi), Fikri Ef. (Gene), Necati 
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Memduh B. (Karahisarı Şarki), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Hamdi B. (Gene), Midhat B. (Mar
din), ismail Safa B. (Mersin), Besim Atalay B. 
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gani), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Mustafa Feh 
mi Ef. (Bursa), Osman Kadri B. (Muş), Ömer 
Vehbi Ef. (Konya), Mehmed B. (Biga), Tahir 
Ef. (Kângırı),*Cevdet B. (Kütahya), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Rıza B. (Kırşe
hir), Hcı Veli Ef. (Eskişehir), Mehmed Vehbi 
B. (Karesi), Emir Pş. (Sivas), Yusuf Ziya B. 
(Mersin), Mustafa B. (Dersim), Tevfik B. 
(Erzincan), Yahya Galib B. (Kırşehir), Ömer 
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gırı), Abdullah Ef. (izmit), Hüseyin B. (Er
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