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REİS — Meclis küşadedüdi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Sekiz 
sene kürek cezasına mahkûm Alioğlu İbrahim'
in bakıyei müddeti eezaiyesinin affına dair 
Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut lâyihai ka
nuniye Adliye Encümenine, İsparta Mebusu Hü
seyin Hüsnü Efendinin İsparta harikzedegânma 
'meceanen kereste itasına dair teklifi, Lâyiha 
Encümenine havale ve mumaileyhin İsparta'nın 
imarı için amele taburlarından usta itasına dair 
takriri reddedildi, 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Alişan ile rü-
fekası hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. Karesi Me
busu Basri Beyin bağlarda yapılan tahribat 
hakkındaki sual takririne Dahiliye Vekâletin
den mevrut cevabi tahrirî kâfi görüJmeyip ce
vabi şifahi talebedildi. Kângırı Mebusu Hacı 
Tevfik Efendinin mekûlât ve mahrukata dair 
Dahiliye Vekâletinden olan sual takririne mev

rut cevap kıraat ve kâfi görüldü, izmit Mebusu 
Sırrı Beyin Pontos teşkilâtına dair sual takriri 
Dahiliye ve Hariciye Vekâletlerine tebliğ edildi. 

Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin 
mekteplerin açılmaması esbabına dair sual tak
riri Dahiliye Vekâletine havale edildi, içel Me
busu Ali Efendi ile refikinin Baltalık Kanunu
nun tadiline dair teklifi Lâyiha Encümenine 
havale kılındı. Maarif Encümeni münhalâtma 
âza ve birinci ve dördüncü şubelere kâtip inti-
habedilmesi tarafı Riyasetten tebliğ olundu. Bil-
âhara müfettişi umumilikler hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçilerek lehte, aleyhte 
müzakere cereyanından sonra teneffüs için Celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin
de bilinikat Lâziztan Mebusu Osman Beyin bâzı 
eşhasın nefiz ve tebitlerine ve Rum eşkıyasına 
dair istizah takriri kabul olunarak Dahiliye Vekâ
letine tebliğ ve ruznameye ithal edildi. Karahisar 
Mebusu Şükrü Beyin Kars Kongresi hakkın
daki sualine karşı cevabının pazartesi günü veri
leceği Hariciye Vekili Bey tarafından beyan 
edildi. Bilâhara müfettiş umumilikler hakkın
daki lâyihai kanuniyenin müzakeresi cereyan ede
rek mabadına pazartesi günü devam olunmak 
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üzere saat beş buçukta içtimaa nihayet veiıidi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşid Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında müta
lâa var mı? * 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Bey, Alişir'le rü-
fe&ası hakkındaki hükmün ref'ine dair denilmiş. 
Halbuki ref'edilmemiştir. Alişir hakkındaki hü
küm gıyabi olduğundan edilmemiştir. Binaena
leyh o suretle tashih edilmesini rica ederim. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? Zaptı sabıkı 
tashihan kabul buyuranlar, lütfen el Saldırsın. 
Zaptı sabık tashihan kabul edildi. 

4. — MAZBATALAR 

1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Kadın 
raksettirenler hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/347) 

REÎS — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Ka
dın oynatmak âdetinin men'ine dair olan tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Tensip buyurursanız Adli
ye Encümenine havale edelim. 

2. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, Ef
radı Müslimeden bedel ahei hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/354) 

REÎS — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Bedeli nakdînin efradı Müslimeye 
de teşmili hakkındaki teklifinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. Ten
sip buyurursanız Müdafaai Milliye Encümenine 
gönderelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O tak-
rir Suad Beyindir. Abdülkadir Kemali Beyin 
değildir. 

3. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununun 42 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/358) 

REÎS — Çorum Mebusu Haşim Beyin, Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci madde
sinin tadili hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı. Bunu da Müdafaai Milliye Encümenine ha
vale ediyorum. 

4. —^ Antalya Mebusu Mustafa Beyle arkadaş

larının, Antalya Elektrik Şirketi imtiyazının 
feshine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/329) 

REÎS — Antalya Elektrik Şirketi imtiyazının 
feshi hakkındaki Antalya Mebusu Mustfa Beyin 
takririnin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. îktisat Encümenine 
havale ediyoruz. 

5. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 67 nci maddesi
nin son fıkrasiyle 68 nci maddesinde gösterilen 
mukarreratın Memurin Muhakemat Encümeni 
tarafından rüyet edilmesine dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/341) 

REÎS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, îdarei 
umumiyei vilâyat Kanununun 67 nci maddesi
nin tadili hakkındaki teklifinin muvafık olup 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. Dahiliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi âzasından 
Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyle arkadaşlarının, 
Koçgiri hâdisesinin tahkiki hakkındaki Karar
namede geçen (Salâhiyeti vâsia) tâbirinin tefsi
rine dair takriri 

REÎS — Koçgiri Heyeti Tahkikıyesinin Ka
rarnamedeki (Salâhiyeti vâsia) tâbiratını tavzih 
ve tesbiti hakkındaki teklifleri. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Koçgiri hâdisesinin tahkiki zımnında müşte

rek encümenlerce ittihaz olunup Meclisi Alice 
kabul buyurulan Kararnamedeki salâhiyeti vâsia 
tâbirini heyetimiz berveçhiâti şekilde tavzih ve 
tesbit etmiştir. 

1. Tevkif, tahliye ve işten el çekmek hu
susunda mukayyet değildir. 

2. Amiller heyetimizce aidolduğu mahkeme
ye tevdi olunacaktır. 

Balâdaki şekli telâkkinin Heyeti âliyelerince 
tasvip ve tasrihini selâmeti vazife namına tek
lif eyleriz. 23 Teşrinievvel 1337 

Koçgiri Heyeti Tahkikiye 
azalarından 

Sinob Bolu Amasya Mebusu 
Hakkı Hami Yusuf îzzet Mehmed Faşıb 



I : 99 24.10 
Karahisar Mebusu 

Okunamadı 
(Muvafık sadaları) 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, bu
rada bir salâhiyeti vâsia cümlesi var. Malûmu-
âlileri İstiklâl mahkemelerinin vazifelerine bir 
madde ilâve edilmiştir. Devletin kuvvei maddi
ye ve mâneviyesine zarar ika. edenler hakkında 
şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye. İstiklâl 
mahakimi bundan bilistifade bittabi gördüğü 
yolsuzluklardan dolayı bâzı devair için icabe-
den muameleye tevessül ettiği zaman dedikodu
yu muciboldu. 

O madde de biraz tevsi ve tefsir edilmiştir. 
Bizim bu salâhiyetimiz onun kadar da vazıh de
ğildir. Gerçi salâhiyeti vâsia deniliyor. Salâhi
yet ne demektir? Şüphesiz biz şu cümleden bil
istifade vâsi bir mikyasta harekette bulunacak 
olursak ihtimal ki Heyeti Celüeniz verdiğimiz 
salâhiyeti tecavüz etmiştir yolunda birtakım söz
lerde bulunacak ve belki bâzı devairce filânı 
işlemiyeceklerdi, füânı işliyeceklerdi, yanlış olu
yor denecek, hem işler teehhüre uğrıyacak, hem 
de lüzumsuz yere telgrafhane muhaberatiyle iş
tigal edileeek. Binaenaleyh heyeti tahkikiye salâ
hiyeti vâsiayı şu tarzda telâkki ve bu esasat üze
rine ifayı vazife edeceğine kanaat hâsıl ederek 
bir defa da Heyeti Celilenize arz ile işbu tasvi
bin buradaki salâhiyeti vâsiaya muvafık oldu
ğunu bir derece daha teyidetmek istedi. Malû-
muâlileri affedilecek olanlar şüphesiz Heyeti 
Celilerine arz edilecektir. Fakat âmil olanların 
tabiîdir ki tevkif edilmesi lâzımdır. Tabiî bunlar 
içerisinde ahaliden olduğu gibi memur da dâ
hildir. Şimdi memurinden birini tevkif etmek 
lâzımgelirse merciine yazalım cevap gelsin, fa
lan denilirse bu tahkikat değil, işi işkâl etmek 
demektir. Belki de netice itibariyle mücrimin 
firarına ve saireye meydan verir. Bu itibarla 
tevkifte serbest olduğu gibi bittabi her tevkif 
edilenlerin mutlak surette mahkemeye şevki ica-
betmez. Neticei tahkikatta bunun âmil olduğu 
veyahut meselede alâkadar bulunmadığı anlaşı
lırsa bittabi heyeti tahkikiye bunun tahliyesine 
karar verecek. Halbuki biz bunu düşündük, 
ne olacak, heyeti tahkikiye vazfesini bitirdik
ten sonra bu âmilleri arz ederek buradan 
'karar istihsal ettikten sonra makemeye tevdi 
edilmek lâzımigelirse >hiv defa İş uzamakla be-
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raber ve bir defa da Meclisi Âlinizden henüz 
geçmemiş olan 'kimselerin tecziyesi cihetine gi
dilmesi lâzımgelecek. Bittabi bu doğru bir şey 
olmıyacak, onun için •âmillerin mahkemeye şev
kinde kâfi delâili gördükten ve bu delâili ce-
mettikten sonra şüphesiz onları tevkif ve doğ
rudan doğruya mahkemeye tevdi etmek salâhi
yetini de kendisinde 'görmüştür. Hem bu suret
le muamelede sürat olur ve hem de Meclisi Âli
niz bu mesele için bilüzum iştigal edilmez kana-
atinide bulunmuştur. Heyeti Celüeniz de bunu 
tasvip buyuracak olursa tabiî o yolda vazife 
itfa edecektir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) <— Bunu 
mahkemeye sevik ediyor. İstiklâl mahkemesine 
mi, yoksa aidolduğu bidayet mahkemesine mi? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim istik
lâl mahkemesi olmıyan yerlerde malûmuâliniz 
hiyaneti vataniye eeraimini bidayet mahkeme
leri rüyet ediyor. Binaenaleyh istiklâl mah'ke-
meleri varsa ona, yoksa bidayet mahkemesine 
tevdi edilir. Bu mesele pek sarih bir meseledir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
meseleye istiklâl mahkemesi (bakmalıdır. 

MÜPlD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Koçgi-
ri'ye »gidecek 'heyeti muhtereme salâhiyeti vâ
sia tâbirinin tesbitini istiyor. Halbuki verdik
leri teklif salâhiyeti vâsiayı mübeyyin mevat 
değil, belki salâhiyeti vâsıadan kendi haklarını 
tahdidetmekten ibarettir. Binaenaleyh bu giden 
heyet Heyeti Celileniz namına gidip tahkikatı 
ikmal edecektir. Meclisi OeMîenizin sıfatı, sıfa
tı icrai olmak itibariyle bu sıfatı iki madde, üç 
madde ile tahdidetmek caüz değildir. Kendileri 
icâbeden tetkikat ve tahkikattı yaparlar. Cü
rüm addettikleri mesaili aido'lduklan mahke
meye tevdi ederler. Kabili affolacak mesaili de 
evvelce Heyeti Muhteremenizce kabul edilen 
mazbatadaki kayıt dairesinde Meclisi Âlinize 
işar ederler. Şimdi bu salâhiyeti vâsıa kelimesi 
doğrudan doğruya o mazbatada kabul edilmiş
ken ve mahallinde icrai sıfatlarına ait mevad-
dan iken bunu böyle bir iki madde ile tahdid-
ederek kanun suretinde çıkarmaya lüzum yok
tur. Eğer kendilerini müfettiş addediyorlar da 
heyeti,teftişiyenin vazaifi neden ibarettir diyor
larsa bunu madde şeklinde tasdik etmek icab-
eder. 

Değilse Meclisin teşriî ve icrai salâhiyeti vâsi-
ası bir iki madde ile tahdidedilip de kendileri-
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nin bağlanması icabetmez. Binaenaleyh Meclis 
namına tahkikatı ve sıfatı icraiyesini kemali 
âdil ve hak ile icra eder. Tevkifi lâzımgelenleri 
tevkif eder ve tevkifin neticesinde tahliyesi ica-
beder, fert, memur "kim olursa olsun bunların 
kâffesine ait muamelâtı Meclisi namına icra 
edeceği için ayrıca salâhiyeti vâsıayı takyide 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. (Doğru, sada-
ları) 

EMÎN B. (Erzincan) - Müfid Efendinin söz
lerine iştirak ediyorum. Bendeniz de bu kana
atteyim. 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Efendim, bu 
bir maddei kanuniye şeklinde tesbit edilecek 
değil. Maksadımız şu salâhiyeti vâsıa tâbirini 
tefsir etmektir. 

REÎS — Söz alan başka zevat kalmadı. Bu 
kelimenin buradan tefsirine lüzum görüyor 
musunuz? Yani bu salâhiyeti vâsıa tâbirini tef
sir ve izah etmek istiyor musunuz? Hayır, 
sadaları) Salâhiyeti vâsıa tâbirinin tefsirine lü
zum olmadığı müzakere ile taayyün etmiş oldu. 
Mucibi ihtilâf bir şey kalmadı. 

Kürek cezasına mahkûm olup Kângırı ha
pishanesinde 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Reis Bey ne oldu, bu 
tasvib olundu mu? Olunmadı mı?... 

REÎS — Efendim, kararnamedeki salâhiye
ti vâsıa tâbirini Meclisi Âli bu karardan daha 
vazıh görüyor. Yani bu salâhiyeti kendilerine 
bahsetmiştir. Esasen böyle değil mi beyler? 
(Evet, evet, sadaları) Karara lüzum görmüyo
rum. Hilafını dermeyan eden varsa reye vaz'ede-
yim. (Hayır, sadaları) 

6. — Sekiz sene kürek cezasına mahkûm Ali
oğlu İbrahim'in affına dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Kürek cezasına mahkûm olup el-
veym Kângırı hapishanesinde mahpus bulunan 
Alioğlu ibrahim'in bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affına dair lâyihai kanununiye. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — "Vefata sebebiyet vermek mad
desinden dolayı sekiz sene kürek cezasına mah
kûm elyevm Kângırı hapishanesinde mahpus 
bulunan İlgaz kazasının Kale karyesinden Mol
la Hüseyinoğullarmdan Alioğlu İbrahim'in hu-
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kuku şahsiye ciheti baki kalmak üzere müdde
ti bakıyei mahkûmiyeti affedilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu Kanunun icrasına Adli
ye Vekili memurdur. 

13 Teşrinievvel 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Seriye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 

Vekili 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Refet Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsrfü Hamdullah Subhi. 
Nafıa Vekili îktisat Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 
Sekiz sene kürek cezasına mahkûm elyevm 

Kângırı hapishanesinde mahpus bulunan Alioğ
lu İbrahim'in müddeti bakıyei mahkûmiyetinin 
affı hakkında icra Vekilleri Heyetinin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel 13 . X . 1337 tari
hindeki içtimamda kabul olunan lâyihai kanu
niye encümenimize tevdi olunmakla mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Merkum ibrahim'in vefatına sebebiyet ver
mek maddesinden sekiz sene hapse mahkûnıen 
mevkuf iken olbaptaki kanun ahkâmına tevfikan 
hizmeti askeriyesini ifa etmek üzere 30 Ağus
tos 1331 tarihinde askere sevk olunarak alay 10, 
tabur 3, 7 nci bölüğünde hizmeti askeriyesini ic
ra sırasında Basra civarında duçarı esaret olup 
iki sene bir malı tahtı esarette kaldıktan sonra 
15 Kânunusani 1337 tarihinde terhisen memleke
tine avdet ettiği ve şu suretle hizmeti vataniyesi-
ni matlup dairesinde ifa ve harb madalyasiyle 
taltif olunduğu olbaptaki evrak mütalâasından 
anlaşıldığından 19 Şubat 1330 tarihli Af Kanu
nunun altıncı maddesi mucibince, hakkında mua
mele icra edilmek üzere evrakı mevcudenin Adli
ye Vekâletine iadesi tensip kılınarak Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

24 Teşrinievvel 1337 
Adliye Encümeni Reisi Âza 

Eskişehir Kırşehir 
Abdullah Azmi Müfid 
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Âza 
Niğde 

Mustafa HiJmi 
Âza 

Okunamadı 

TH7 

Âza 
Karahisarı Sahil) 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Mehmed 

REİS — Adliye Encümeni mazbatası aley
hinde söz istiyen zevat varsa söz verelim. (Yok, 
sesleri) Adliye Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Adliye Encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir. 

7. — Hıyaneti vataniye cürmünden mahkûm 
Yenişehir'li Edhem Paşanın bakıyei müddeti 
mahkûmesinin affına dair kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye cürmünden dola
yı on seneye mahkûm Yenişehir'li Edhem Paşa
nın tahakkuk eden maluliyetine binaen bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affına dair kanun lâyihası 
var. 

14 . X . 1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı on beş 
seneye mahkûm Yenişehir'li Edhem Paşanın bakı
yei müddeti mahkûmiyetinin affına dair tanzim 
olunup İcra Vekilleri Heyetinin 13 . X . 1337 
tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye 
evrakı müteferriasma rapten takdim kılınmıştır. 

İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

Lâyihai Kanunice 

MADDE 1. — Hiyaneti vataniye cürmünden 
dolayı on beş seneye mahkûm Yenişehir'li Ed
hem Paşanın tahakkuk eden maluliyetine bina
en Hükümetçe tâyin edilecek mahalde ikamet 
etmek şartiyle bakıyei müddeti mahkûmiyeti 
aff edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icra ve tatbiki
ne Adliye ve Dahiliye Vekâletleri memurdur. 

13 Teşrinievvel 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Seriye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 

Vekili 
Fevzi 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Refet 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili 

Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürümlerinden dolayı on 

beş seneye mahkûm Yenişehir'li Edhem Paşanın 
bakıyei müddeti mahkûmiyetinin fennen tahak
kuk eden maluliyetine binaen affına dair İcra 
Vekilleri Heyetince tanzim kılman lâyihai ka
nuniye ile olbaptaki rapor mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Heyeti sıhhiyece tanzim kılman raporda ta-
sallubu şerayin ve hafif surette taannüfü tulâ-
ni felci eymen ve iltihabı kasabatı müzmine ve 
intifakürrie dahi mevcudolduğıı gösterilmesine 
ve sinni dahi şeyhuhate vâsıl olmasına binaen 
İcra Vekilleri Heyetince tanzim kılman .madde
deki «hükümetçe tâyin edilecek mahalde ikamet 
etmek şartiyle» kaydının ref'i suretiyle madde
nin zirdeki şekli veçhile eneümenimizce mütte-
fikan tadili tensip kılınmış olmakla affa müte
dair olan maddei mebhusun anhanın tetkik ve 
tasdiki Heyeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 

24 Teşrinievvel 1337 
Adliye Encümeni Reisi Âza 

Eskişehir Mebusu Kırşehir 
Abdullah Azmi Müfid 
Âza Âza Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Âza Âza 
Muş Maraş 

Mehmed Hasib 

MADDE 1. — Hiyaneti vataniye cürmünden 
on beş seneye mahkûm Yenişehirli Ethem Paşa
nın tahakkuk eden maluliyet ve şeyhuhetine bi
naen bakıyei müddeti mahkûmiyeti addedilmiştir. 

MADDE 2. 
den mer'idir. 

İşbu kanun tarihi tasdikın-

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adli
ye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 
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MADDE 4. — İşb u kanun tasdikinden itiba

ren meriyülicradır. 
RASlH Ef. (Antalya) — Efendim; kanun-

, da hükümetin tensibedeeeği mahalde ikamet 
edeceği deniyor. Mazbatadaki maddei kanuni-
yede ise öyle bir kayıt yok. Sonra Ethem Paşa 
Yenişehirlidir. Düşmanın Yenişehiri işgali es
nasında birçok hiyaneti vataniyede bulunmuş 
bir adamdiü Mazisi karıştırılacak olursa Mec
liste ismi zikredilemiyecek bir şahsiyettir. Bu
nun senelerce devam eden hayatı sefihanesi yü
zünden o muhitte binlerce mukadderatın namu
su lekelenmiştir. Son zamanda ise sinni şeyhu
hate vâsıl olduğu halde nam ve nimetiyle per-
verde olduğu bu millete, bu vatana, hattâ ihraz 
ettiği paşalık rütbesine karşı - Yunanlıların ora
ya yaklaşması üzerine - ihaneti göze almış bir 
adamdır. Eğer hastalığı veyahut şeyhuhatı af
fına sebep teşkil ediyorsa zannederim hapishane-

\ • lerde çok yaşlı, çok hasta adamlar vardır. Mec-
lis, ihanette bulunmuş olan adamlara böyle af 
kapısını açacak olursa zannetmem ki gayesin-
deki sebatını kâinata inandırabilsin. Binaen
aleyh, Meclisin beş ay evvel verilmiş olan bir 
hükmü atffetmesi pek muvafık bir şey değildir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Pek 
doğrudur, katiyen affı muvafık değildir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Rasih Efendi He
yeti Vekilenin affa mütedair olarak teklif etmiş 
olduğu maddei kanuniyede göstereceği mahalde 
ikâmet kaydı varken encümen mazbatasmdaki 
maddede bu kaydın olmadığından bahsettiler. 
Halbuki : Esbabı mucibe okunurken dikkat bu-
yursalardı her ne kadar Heyeti Vekilece bu ka
yıt ilâve edilmiş ise de gösterilen delâile binaen 
o teklifi tadilen; bunun mutlak surette affı ci
hetini encümence kabul ettiğimizi görürlerdi. 
Malûmuâlileri bir mücrimin ika ettiği eürüm-
den dolayı mahkemeler tarafından verilen hü
küm onun imhayı vücudu maksadına matuf ol
mayıp bilâkis ıslahı nefsetmesi ve mütenebbih 
olması içindir. Şimdi buradaki af, verilen cezayı 
ikmale vücudunun tahammülü olmadığından do
layıdır. Bu hastalık hasebiyle hürriyeti, şahsiye-
sini tahdidinden sarfınazar edilmektedir. Şimdi 
Meclisi Âlinizin bunu affedip... 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Eğer Mec
lis bunu da affederse lekelenecektir. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Bunu affedip et-

. loot \J : i 
memesi meselesine gelince; eğer Meclis beşeri
yetin vücuduna arız olacak, sâri olacak ilel ve 
emrazı nazarı itibara almıyarak, onların hapisa-
nelerde çürümesini, tahribi vücudetmesini ve ni
hayet ölmesini tervicedecek olursa zanneder
sem Meclis uhdesi olan adalet esasından inhiraf 
etmiş olacaktır. (Hayır sesleri) Rasih Efendi 
biraderimiz bu adamın yapmış olduğu ihanetten 
dolayı bunun ve bu gibilerin affedilmesinin 
mümkün olmadığından bahis ve kendisinin mah
kemesinde mahkûm edildiğini işrabettiler. Bir 
hâkim mahkûm ettiği bir adam hakkında Hü
kümet tarafından verilen affa mütedair teklif 
hakkında beyanatta bulunmamalıdır. 

BlR MEBUS BEY — Meclisi tenvir ediyor. 
MÜFlD Ef. (Devamla) — Rica ederim, eğer 

maksat Meclisi tenvir ise, Meclisi Âliniz tarafın
dan intihabolunan encümeniniz, Hükümet tara
fından verilen teklifi ve mütehassısı tarafından 
itâ olunan raporu, hiçbir hisse tâbi olmıyarak 
tetkik etti. Felç gelmiş, ikinci derecede tasallu-
bu şerayin, üçüncü derecede tahannükü sadır, 
dördüncü derecede bilmem ne... Rica ederim 
doktor beyler bile böyle adamların hapisanede 
kalmalarına müsaadet etmiyor. Hattâ efendiler 
idamına hüküm verilen bir mücrim hükmü idam 
infaz edileceği esnada hasta olursa hastalığı zail 
olup, tammüssıhha oluncaya kadar infazı hü
küm tehir olunur. Binaenaleyh bu gibilerin has
tanelerde bulunmasına rıza göstermeyen fenne, 
tıbba karşı Heyeti Celileniz ve encümeniniz iz
harı aczeder. îste Hükümet de hastalığa duçar 
olan bu adamın bundan sonra hapisanede kal
masına yani idam edilmesine razı olmadığından 
böyle bir maddei kanuniye teklif etmiş. Efen
diler belki cezasıdır diye gözlerine sâri olan 
âmâlıktan da bahsetmedik. Gözleri de kör ol
muştur. (Pekâlâ olmuş sesleri) demek ki, cezayı 
mâneviyesini çekiyor. 

Sonra bizde bir mesele daha vardır. Sinni 
şeyhuhate vâsıl olmuş sakalı benbeyaz olmuş 
olanların mânevi noktai nazardan irtikâbetmiş 
oldukları günahları Allah bile affediyor efen
diler. Rasih Efendi; evvelce bu zat mahkemede 
idama mahkûm olmuş ve hastalığından dolayı 
idamdan kurtulmuştur. 

HALİL İBRAHİM Ef. (izmit) — Edhem Pa
şa, buyurdukları gibi değildir. Buna düşmanla
rının hücumu üzerine ceza verilmiştir. Kendisi 
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yetmiş yaşındadır, gözleri görmüyor, vücudu 
çürük meyvaya dönmüş bir haldedir, hattâ iki 
kişi koltuğundan tutmayınca ne yatabilir, ne 
kalkabilir. Bu hale gelmiş bir adam bunun ha-
pisanede çürümesinden ne fayda görülür. Bu
nun affını rica ederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler bu 
ihtiyar adamın cinayeti eğer ihaneti vataniye-
den başka bir şey olsaydı belki ben affı ciheti
ni herkesten ziyade iltizam ederdim. Halbuki 
Easih Efendi Hazretlerinin de buyurdukları 
veçhile, •Abdülhâmit zamanından beri bulundu
ğu muhitte daima icrayı teneffüz etmiş, daima 
halkı soymuş, daima fukarayı ezmiş ve nihayet 
gözleri görmediği bir zamanda Yunanlıları is
tikbale çıkmış bir adam zannederim affoluna-
maz. Efendiler bu adanı Yunanlıları istikbale 
çıktığı zaman gözleri görmüyordu. Binaenaleyh 
hain bir adam vücudunda zerre kadar can kal
dıkça hiyanetten vazgeçemez. Bugün hapisa?ıe-
lerde ceraimi saireden dolayı kemali sefalet ve 
perişaniyle yatan nice hastalar vardır. Acaba 
bunlar hakkında niçin böyle bir maddei kanu
niye tertibedilmiyor ? Efendiler Ethem Pasaja 
affetmek demek, binlerce fukaranın, binlerce 
mâsumini halkın hukukunu ayaklar altına al
mak demektir. Müfid Efendi Hazretleri Allah'ın 
bile affettiğini beyan buyurdular. Hukuku ibad 
o kadar büyük bir şeydir ki, Allah bile affet
mez. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Hukuku şahsiye
dir, o. 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Bunun ce
raimi hukuku ibada, fukaranın hakkına taallûk 
ettiğinden ve bilhassa hain bir adam bulundu
ğundan affı Meclisi Âlide mevzuubahsolmamak 
lâzımgelir. Binaenaleyh bendeniz bu kanunun 
reddini teklif ediyorum. 

RElS — Efendim söz alan daha altı kişi var
dır. Müzakereyi arzu ediyor musunuz? 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Mesele iza
hattan tamamiyle anlaşılmıştır. Yalnız Basri 
Bey biraderimizin ifadesi ki : Bilûmum ha
pishanelerde bu suretle sinni şeyhuhate gelmiş 
adamlar vardır. Onlar da böyle kanundan 
müstefit olmalıdır. Bendeniz bu cihetin de 
nazarı dikkate alınması için bunu da bil
hassa teklif ederim. 

. 1337 0 : 1 
REİS — Efendim, o başka mesele... Müza

kereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, malûmuâliniz bu müzakere heye
ti umumiyesi hakkında idi. Şimdi maddelere 
geçilmesini reyinize arz edeceğim; (ret sada-
ları) maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. İndiriniz beyim, lüt
fen ellerinizi, aksini reye vaz'edeceğim. Mad
delere geçilmesini kabul etmiyenler, lütfen 
ellerini kaldırsınlar, indiriniz efendim, elle
rinizi. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar. Maddelere geçilmiştir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Bu adamın 
ruhu Meclisi bile birbirine kattı. 

Hiyaneti vataniye cürmünden mahkûm Yeni
şehirli Edhem Paşanın bakıyei müddeti man-

kümesinin affı hakkında Kanun 

Madde 1. — Hiyaneti vataniye cürmün
den on beş seneye mahkûm Yenişehirli Edhem 
Paşanın tahakkuk eden maluliyet ve şeyhuha-
tına binaen bakıyei müddeti mahkûmiyeti af-
fedilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi tasdikinden 
mer'idir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Adli
ye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim; hiyaneti 
vataniye ile mahkûm olan Ethem Paşa otuz 
bir Mart hâdisesinde mahkûm olmuş Midilli'
ye nefyedilmiş. Oradan yine bu suretle hasta
yım diyerek almış olduğu raporla affedil
miş, gelmiş, yine melanet icra etmiştir, Et
hem Paşa affedilmiştir, yine affedilmiştir. On
dan sonra bir defa daha mahkûm edilmiş, 
yine affedilmiştir. O hastalığı ile, âlilliği ile 
yine o hiyaneti bile yapmıştır. Ve affa alış
mıştır. Bunun affedilmemesini ve hukuku ibad-
dan bahseden Basri Beyin beyanatına ilâve
ten söyliyeyim ki, birçok malları gasbeden 
hattâ ırza tasallut eden, binlerce biçare za
vallı kızları sokaklarda bırakan bir adamı 
affetmek zannederim ki, doğru ve muvafık de
ğildir. 

DOKTOR ABIDIN B (Lâzistan) — Muh
terem arkadaşlar; ben öyle gaddar ve zalim 
gençliğini zalimlikte ve ihtiyarlığını da yine mil-
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letin hunharlığında istimal etmiş ve çökmüş bir 
hale geldiği halde bile elyevm hayatını bu uğur
da kullanmakta devam etmiş ve memleketi da
ima ezip izmihlaline arzu etmiş bir şahıs için 
böyle bir kanun icad'edildiğine hayret ederim. 
(Alkışlar) Efendiler; rica ederim hiçbir paşa
yı hiçbir büyüğü tanımıyalım. Kanunu tanı
yalım, kanunda bu adamın bundan bir sene ev
vel hiyaneti vataniyede bulunduğu zikrediliyor. 

Ben doktorum, ona rapor vermiyorum. Ve 
vermiyeeeğim. (Vazifeni ifa etmiyorsun seste-
ri) arkadaşlar; Bir defa üzerimizde olan en bü
yük hukuku ibadı düşününüz. 

O paşa, paşa iken bu milleti nasıl felâketlere 
sürüklediği ve Abdülhamid'in ve sair bu gibi za
limlerin vasıtai melaneti olduğunu bir defa dü
şünmek lâzımdır. Rica ederim arkadaşlar; Bu 
bizim istiklâlimizi t'ehdideden bir esbabdır. 
Böyle gevşeklikle dün itham ettiğimiz bir şahsı 
affedip çıkarmak katiyen milletin istiklâlile 
mütenasip değildir. Bu kanunun reddini ta-
lebederim, ve hattâ bunu paçavra addederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Hiç şüphe yok ki şedit müzakereyi mucip olan 
Edhem Paşanın şahsiyetidir. Edhem Paşayı biz 
de tanırız. Edhem Paşa bugünkü hali itibariy
le, memleketi işgal edilmiş, emval ve emkâki 
Yunanlıların tamamiyle eline düşmüş bir adam. 
Kendisi sadakaya muhtaçtır. Sadakaya muh
taç olan bir adam ne yapabilir? Efendiler bu
nu yapan Ethem Paşanın şahsı değil, serveti 
idi. Ethem Paşanın muhiti idi. Bugün ne ser
veti kalmış ve ne de muhiti kalmıştır. Ethem 
Paşa bugün muhtaç bir haldedir. Binaenaleyh 
karşımızda bulunan maddei kaiıuniyeyi hissi
mize tebaan değil, şahsı nazarı itibara alarak 
reddetmiyelim. Çünkü burada bahsedilen af 
meselesidir. 

Efendiler; cezadan maksat tehzibi ahlâktır, 
imhayı vücut değildir. Maatteessüf efendiler; 
bizim memleketimizde hapishaneler imhayı vü
cut için açılmış birer hapishanelerdir. Temenni 
ederiz ki o hapishanelerimiz imhayı vücut için ol
masın, tehzibi ahlâk için olsun, Meclisi Âliniz 
böyle bir raporla gelmiş birçok kimseleri affet
mişti. Meclisi Âliniz bu suretle icrayı adalet 
ed'erek hastalığı dolayısiyle belki şimdiye ka
dar 20 - 30 kişiyi affetmiş olduğu halde Edhem 
Paşa hakkındaki bu adaleti ibrazda imsak et

mesi bittabi doğru değildir. Burada mevzuıı-
bahsolan şey, bu adamın şahsiyeti değildir. Eğer 
o adamın şahsiyeti mevzuubahsolsa hepimiz reyi
mizi vermeyebiliriz fakat burada mevzuubahsolan 
şey cezanın müddeti bakiyesinin affıdır. Hukuku 
şahsiye bakidir. Affı hususiler hiçbir vakit müc-
rimiyeti izaleyi mucibolmaz. Hiyaneti vataııi-
yeden dolayı mahkûm ise beşeriyet indinde ve 
kendi memleketi dâhilinde yine o hiyaneti vata
niye mahkûmudur. Affedilen oiıun şilinine, has
talığına binaen müddeti mütebakiyei cezaiyedir. 
Binaenaleyh affı doğrudur. Rasih Efendi bu
rada aleyhte söz söylemiştir. Bittabi kendisi bu 
adamın mahkûm edildiği mahkemede hâkim ola
rak bulunmuştur. Onun buradan söz söylememesi 
ieabederdi. Çünkü bitaraf olması lâzımdır. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da müzakereyi kâfi görüp maddeye gçeildikten 
sonra müzakerat; maddedeki tadilâtı tasvip yol
lu olmak icabeder. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere açmıyoruz. Rica ederim arkadaşlardan, 
maddenin tadiline dair söz söylesinler. Tâyini 
esami ile de reyinize vaz'etmek mecburiyetinde
yim. Çünkü takrir aldım, müstaceliyet kararı 
olmadığı için eğer müzakereyi kâfi görürseniz 
ikinci müzakeresini beş gün sonraya bırakacağız. 
Daha söz istiyen beş arkadaşımız vardır. Söz
ler birinci maddenin tadiline mahsurdur. 

HALİL İBRAHİM Ef. (izmit) — Buna, Yu
nanlılara taraftardır; Yunanlılara dostluk edi
yor, deniyor. 

Halbuki Yunanlılar bütün çiftliğini malım 
emlâkini yakmışlar. Yunan taraftarı olsaydı ma-

' İmi yakmazlardı. Yunan altmış haneli bir çift
liğini yakmıştır. Dost olan bir adam bunun çift
liğini yakar mı! Yenişehirliler buna düşman de
ğil hepsi dosttur. 

EMİN B. (Erzincan) — Estağfurullah. 
HALİL İBRAHİM Ef. (Devamla) — Vallahi 

dosttur. Yalnız beş on zengin vardı onlar sev
mezlerdi. Çünkü bu zengin adamdır. Arazisi 
çok geniştir. Bundan dolayı buna bu cezayı ver-
dirmişlerdir. Yani bu cezaya müstahak değildir. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Rüfekayi 
kiramın beyanatından anlaşılıyor ki... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mel'-
un bir adam olduğu anlaşılıyor. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Bunun 
i sabıkta birçok ceraimi varmış. Kendisi de erzeli 
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ömre gelmiş. Bir sene iki sene daha mahpusanede 
yatırmakla o eeraimin cezasını görmüş olamaz. 
Geliniz bunun cezasını Cenabı Hakka bırakalım. 
Allah bunun cezasını verecektir. O cezasını çeker. 
Onun için affedin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Demin de 
söylediğim veçhile Meclisin reylerini birbirine 
katareasına ruhu habisi buraya kadar tesir et
miş olan o adam hakkında hâlâ vakit geçirilmiş 
olduğundan dolayı yüreğim kan ağlıyor desem 
mübalâğa etmiş olmam. Arkadaşlar can çıkar 
huy çıkmaz. 31 Marttan beri değil bilmem han
gi senelerden beri kanbur kanbur üstüne denile
cek derecede şenaatleriyle, cinayetleriyle rezalet-
leriyle herkesin beynini, hissiyatını kemirmiş 
olan bu adanı hakkında katiyen vakit gteçiriİmi-
yerek raporun tetkiki zımnında evvelemirde bu 
evrakın Sıhhiye Encümenine tevdiini teklif ede
rim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler bu 
Ethenı Paşayı bendeniz tanımıyorum. Fakat ye-
nişehirden birkaç defa geçtiğimden dolayı bu
nun fenalığını işittim. Tabiîdir ki, söyliyenler 
doğru söylemişlerdir. Yalnız, bendeniz mesele
nin esasını nazarı itibara alıyorum. Bir adam 
niçin tecziye edilir ve sonra niçin affedilir? Ta
biî ya, tehzibi ahlâk için veyahut harice ibret 
olmak içindir. Şimdi eğer bu adamın mazisi bu 
kadar fena, bozuk idiyse istiklâl mahkemesinde 
bu adam idama mahkûm edilir, on beş sene haps
edilmesi icabederdi. O asılsaydı ibreti mü
essire olurdu. Asılmamış, cezası idamdan on beş 
seneye indirilmiş, sonra diğer tanıyanların söy
lediği veçhile yetmiş seksen yaşma gelmiş. Allah 
cezasını bunun dünyada kısmen vermiş. Bir ta
rafı felce uğramış, şimdi bence bu adam idam 
edilmiş olsaydı kanunun veyahut tecziye husu
sundaki adaletin hükmü icra edilmiş olurdu, ya
ni ibret teşkil ederdi. Fakat; bu olmamış. Şim
di bunu orada yatırmak ölüme mahkûm etmek 
demektir. Bence bu, onun yaptığı fenalığa kar
şı bir intikam almak şekil ve mahiyetini haiz 
bulunuyor. Bunu ise Meclisin büyüklüğü ile ka
bili telif göremiyorum. Şimdi arkadaşlarıma so
rarım; madem ki, malını, mülkünü, memleketi
ni dimağını, vücudunu gaybetmiş, bundan ne 
gibi fenalık sâdır olacaktır? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şükrü Bey 
emin ol ki, habasetini kaybetmemiştir, 
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ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sus rica ede

rim. Müsaade buyurun efendim; bunun beherne-
hal fenalık yapacağına kaani iseniz affetmeyin. 
Yok, artık fenalık yapabilecek bir halde değil ise 
bunu affedelim. Yok, eğer bu adamın yaptıkla
rına karşı istiklâl mahkemesi cezasını on beş se
neye indirdiği halde biz affetmezsek idam ede
ceğiz demektir. Başka bir şey değildir. Bu, istik
lâl mahkemesinin verdiği karara münafi bir ha
rekettir. Çünkü; onu orada 3 ay veyahut üç se
ne daha yatırmak idam etmek demektir. 

Bu suretle idam ise katiyen doğru değil
dir. Bunu affetmek Meclisin büyüklüğü ile mü
tenasiptir. Bunu, Adliye Encümeninin talebi 
veçhile affetmek lâzımdır. İkincisi : Deniliyor 
ki; Abdülhâmid zamanında şöyle yapmış, böy
le yapmıştır. Efendiler; size söylüyorum ki; bu 
adam yapmış, ve kudreti olsa yine yapacaktır. 
Fakat bu adamın artık kudreti yoktur. El'an 
yapanlar vardır, onları ele geçirin, rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim; burada Edhem Paşa mevzuubahsolamaz. 
Burada bir mesele var ki : Zeyd mahkûm olmuş, 
bugün malûl olmuş, bu maluliyet hasebiyle tah
liyesi, verilen rapor üzerine icabeder mi etmez 
mi? Rapor doğru muduır, yanlış mıdır? Bu ada
mın tahliyesi lâzımgelir mi, gelmez mi? Artık 
mahkûm olmuş bir adamın seyiatmdan burda 
bahsetmek fazladır. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Faz
la değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Size arz 
edilen budur efendiler. Rapor ya muvafıkı haki
kattir veya muvafıkı hakikat değildir. Şahsı yok
tur, efendim. B. M. Meclisi kürsüsünden eşhas 
hakkında söz söylemeyi zayit görüyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Af
fı hususilerde bahsetmek caizdir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Tunalı 
Hilmi Bey biraderimiz maddeye tariz etti. Mad
dede malûmuâliniz encümeni âliye diyor ki : (Ta
hakkuk eden maluliyetine binaen) maluliyeti bir 
doktor tarafından yazılmış zannı ile bunu* yeni
den bir heyeti sıhhiyeye havale edelim, yeniden 
tetkik ettirelim gibi bir şey söyledi. Encümeni
niz bir doktorun raporunu tetkik etmiş değildir. 
Bir heyeti sıhhiyenin raporunu tetkik etmiştir. 
Bir heyeti sıhhiyenin raporuna karşı Tunalı Hil
mi Beyin söylediği söz varit değildir. 
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Sonra, Doktor Abidin Bey biraderimiz hissi

yatına tâbi olarak kendisini bu millet; mekte
binde okutup tabip diploması verdiği halde, 
bu adama kendisinin tahsil etmiş olduğu mektep
teki fennin ieabettiği raporu vermiyeeeğini söy
lediler ki, vazifesi itibariyle diplomasının elin
den alınması lâzımgelir. (Handeler) Binaenaleyh, 
her memur; her hâkim hissiyatından tereerüt 
ederek buradan tetkik edeceği meselenin umu
mi şeklini ve heyeti içtimaiyemize taallûk eden 
kısmını nazarı itibara almalıdır. Bu adamm 
- adam tâbir ediyorum - irtikâbetmiş olduğu 
ceraimi sabıkası mütaaddit olabilir. Fakat; bu 
adam bugün hükmen ölmüş demektir. Hattâ ken
di hemşerisimn ifadesine nazaran - ki : Raporda 
bu sarahat yoktur - diyor ki, aklı da kalmamış, 
mecnunlar her tekliften azadedir. 

Binaenaleyh, merhametiniz ve sizin adaleti
niz bunun affını istilzam eder. Hattâ diyebili
rim ki; İstiklâl Mahkemesi vicdanını ele almış, 
idamı lâzımgelirken cezasını on beş seneye indir
mişler. Şimdi, hükmen vefat etmiş, yani bir 
meyyit hükmünde olan bir adamın istiklâl Mah
kemesi idamını on beş seneye indirmiş ve Heyeti 
Celileniz de on beş senesini kaldırır. Cezasını 
yalnız dışarda çekerek ölür vesselam. 

BEİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Efendim, rica 
ederim, Müfid Efendi bana . tecavüz ediyorlar, 
diplomamı alıyorlar, efendim, cevap vereceğim. 
(Handeler) 

REİS — Elde tadilname yok ve kanun lâyi
hası bir maddeden ibarettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, tak
ririm var. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Reis Bey, hu
kukuma taarruz ettiler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takririm var 
Reis Bey. 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey oturunuz, 
kanunun tâyini esami ile reye konulmasına dair 
bir takrir aldım. (Hayır sadaları) 

On beş imzalı bir takrirdir. Tâyini esami ile 
reye koymaya mecburum. Hilmi Bey de kanu
nun birinci maddesinin tayymı teklif ediyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tayymı tek
lif etmiyorum. Reis Bey, Sıhhiye Encümenine 
havalesini teklif ediyorum. 
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RElS — Abidin Beyin bif takriri vardır ki, 

maddenin tayyı hakkındadır, zaten bir madde
den ibarettir. 

VEHBİ B. (Karesi) —Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Efendim, ev
velâ Hilmi Beyin teklifi veçhile Sıhhiye Encü
menine tevdiini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Reddedilmiştir. 

Lâyihanın heyeti mecmuasını tâyini esami 
ile reyinize arz edeceğim bir maddedir. Müsta
celiyet kararını tensip buyurursanız şimdi arz 
ederim. Müstaceliyet kararını kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Müstaceliyet kararı kabul 
edilmiştir. Lâyihayı tâyini esâmi ile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kır
mızı verecek... x 

8. — Nüfus vukuatının altı a/y müddetle 
cezayı nakdîden affedilmesine dair 16 Temmuz 
1337 tarihli Kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, diğer bir evrakı varide
miz vardır. Onun müzakeresine geçiyoruz. îzin-
namesiz akdi izdivaç edenlerin aflarma dair 
Adliye Encümeni mazbatası : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Nüfus vukuatı cezayı nakdisinden affı mu-

tazammın 16 Temmuz 1337 tarihli kanuna ze
yil olmak üzere tanzim edilip İcra Vekilleri 
Heyetinin 9 . X . 1337 tarihli içtimaında kabul 
edilen lâyihai kanuniye sureti musaddakasiyle 

. esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılın
mıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin işarına 
müsaade Duyurulmasını rica ederim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Fevzi 

Heyeti Vekilenin teklifi 
Esbabı mucibe 

Altı ay zarfında ihbar olunacak tevellüdat 
vefiyat ve münakâhat ve talâk vukuatı ce
zayı nakdîsinin affı 16 Temmuz 1337 tarihli 
kanun iktizasından ise de, kura ve mahallattan 
alınacak tevellüdat ve münakâhat vukuatının 
kısmı küllisi bilâizinname teehhül edenlerle ve 
bunların çocuklarına aidolup halbuki izinna
me ihtihsal etmeksizin izdivaceden zevç bir 
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aydan altı aya ve akdi icra edenlerin de iki 
aydan bir seneye kadar hapis olunacağı Ceza 
Kanunnamesinin iki yüz birinci maddesinin 
zeylinde muharrer olduğuna ve bu kabil tevel-
lüdat ve münakâhat vukuatı bersabık ket-
molunmakta bulunduğundan cezayı nakdi mi-
sillû takibatı kanuniyenin bir müddeti muay-
no için affolunmadıkça ve nakli mekân mua
melesine de müsaade buyurulmadıkça zikrolu-
nan vukuatı tescil gayrimümkün olacağı an
laşıldığından 16 Temmuz 1337 tarihli kanuna 
zeyil olmak üzere tanzim edilen madde berayi 
taknin takdim kılınmıştır. 5 Teşrinievvel 1337 

Nüfus vukuatı cezayı nakdisinden affı muta-
zanımın 16 Temmuz 1336 tarihli Kanuna müzey-
yel lâyihai kanuniye sureti : 

MADDE 1. — Bilâizinnamc akdi nikâhtan 
dolayı Kanunu Cezanın 201 nci maddesinin 
zeyli mucibince takibatı kanuniyeye mâruz ka
lanlar veya mâruz kalması icabedenler dahi iş
bu kanunun ihtiva ettiği af müddeti zarfında 
mafüvdürler. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

9 Teşrinievvel 1337 ' 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Seriye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 

Vekili 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Eefet Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Refet Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Ömer Lûtf i 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 

İzinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan dolayı 
maznun ve mahkûm olanların affına dair karnın 

lâyihası 

Nüfus vukuatının cezayı nakdîsinden affı 
muta-zammm 16 Temmuz 1336 tarihli kanun lâ-
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yihasına zeyil olmak üzere tanzim kılınıp İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilen lâyihai kanuni
ye ve esbabı mucibe mazbatası mütalâa ve tet
kik olundu. Tevellüdat, vefiyat, cezayı nakdî
sinin affı gibi münakâhat ve münakalât cezaları 
dahi affolunmadıkça tescili nüfusta aranılan in
tizam imkânı hâsıl olamıyacağından izinnamesiz 
akit icra edenlerle izdivaç eden zevçlerin takiba
ta mâruz kalanlariyle, kalması.icabedenlerin af
fı kabul olunmuş ise de encümenimizde lâyihai 
kanuniyenin affın maznunen takibata mâruz ka
lanlar ve mahkûm ofup da aleyhlerinde hükmü 
ilâm icra kılınmıyanlaıra da teşmili ve kanunun 
neşriyle beraber muhtarana ayrıca tebliği dahi 
nazarı itibara alınarak Heyeti Umumiyeye müs
taceliyetle teklifine müttefikan karar verildi. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Kanunu cezanın (201) nci 
maddesinin 2 nci zeyli mucibince izinnamesiz iz
divaç eden zevçler ile akdi icra edenler işbu ka
nunun neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında 
muamelei resmiyelerini kaydettirdiklerinde mü-
rettebolan cezadan affolunmuşlardır. 

MADDE 2. — Birinci maddede muharrer cü
rümden dolayı maznun veya mahkûm olanlar da
hi affedilmişlerdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun her mahalde neşir 
ve heyeti ihtiyariyeye tebliğ ve ilânı tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Âza 

Eskişehir Kırşehir 
Abdullah Azmi Müfid 

Âza Âza 
Karahisarı Sahib Sinob 
Mehmed Şükrü Hakkı Hami 

Âza 
Maraş 

Mehmed Hasip 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? Müstaceliyet ka-
rariyle maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim müstace-
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liyet kararı hakkında nizamnamede sarahat var
dır. 

REÎS — Heyeti Vekilenin teklifi vardır, 
efendim. 

İzinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan dolayı maz
nun ve mahkûm olanların affına dair Kanun 

MADDE 1. — Kanunu cezanın 201 nci mad
desinin ikinci zeyli mucibince izinnamesiz izdi-
vaceden zevçler ile akdi icra edenler işbu ka
nunun neşri tarihinden itibaren altı ay zarfın
da muamelei resmiyelerini kaydettirdiklerinde 
mürettebolan cezadan affolunmuşlardır. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Söz istiyen yok, tadilname de 
yok. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede muharrer cü
rümden dolayı maznun veya mahkûm olanlar 
dahi affedilmişlerdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Encümen izahat versin, sadaları) 

M t M D Ef. (Kırşehir) — Efendim, ikinci 
maddede bu suretle bilâizinname akdi nikâh 
etmiş olan zevç ile izinnamesiz nikâh akdini 
icra eden imamın yapmış olduğu muamele Hü
kümet tarafından haber alınmış, tahkikata baş
lanılmış, muhakeme icra ediliyor. Yahut muha
kemesi bitirilmiş, cezası infaz edilmemiş ve ev-
celce maznun olup da altı ay zarfında yani müd
deti zarfında muamel'ei kaydiyeyi ifa ettirenler 
muaf olsunlar da evvelce mahkûm imiş veyahut 
maznun kalıp da kendi 'hakkında takibat ;era 
edilmesine başlanılmış adamların da affedil-
memesini muvafık göremediğinden dolayı en
cümeniniz bu maddenin ilâvesine lüzum gör
müştür. 

REÎS — Başka 'söz istiyen var mı? (Yok sa
daları) ikinci madde hakkında başka söz istiyen 
yok, tadilname de yok. Maddeyi reyininize arz 
ediyorum. İkinci maddeyi kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın, ikinci madde kabu edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun her mahalde ne
şir ve heyeti ihtiyariyeye tebliğ ve ilânı tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Kalbul edenler, lütfen el kaldırsm?. 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrasına Adli
ye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini 'katiyetle reyi
nize arz ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ef endim tâyini esami 
ister. Cezayi nakdî var. 

REİS — Efendim, tâyini esami ile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı verecektir. Reyinizi istimal buyurun. 

ALİ RIZA Ef. (Batum) — Meclisi Âlinin 
şan ve şerefine teallûk eden bir mesde vardır. 
Sonra meşru dâvamız uğrunda şerefi İslâmiyet 
ile mütenasip bir surette bu milletin çalışmış 
olan mücahidini bugün zalimlerin şerrinden 
vâsi bir kıtada saklanmak hususunda bir yer 
bulamıyorlar. Buna Meclisi Âli namına bir ça
re bulunması için bir takrir takdim ediyorum. 
Bunun bugünkü ruznameye dâhil olmasını tek
lif ediyorum. (Neye dair sadaları) Elviyei se-
lâseye bir Iheyeti teftişiye istiyoruz. Birçok 
haksızlıklar oluyor. Yolsuzluklar oluyor, sui-
idare oluyor. Milletin buna tahammülü kalma
mıştır. Bunun müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, âra tasnif edilinceye ka
dar on dakika teneffüs. 



İKİNCİ CELSE 
Açılma ssa t i : 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP — Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Celse küşadedildi. 
Edhem paşanın affı hakkındaki kanun layi

hasında reye iştirak eden 173, muamele tamam
dır. 4 müstenkif, 60 redde karşı 109 reyle kanun 
kabul edilmiştir. 

Izinnamesiz akdi nikâh ve izdivaçtan dolayı 
maznun ve mahkûm olanların affına dair lâyihai 
kanuniyenin neticei müzakeresinde reye iştirak 
eden 123 olduğuna göre muamele tamam değildir. 
Yeniden reye vaz'olunacak. 

2. — AZAYÎ KtRAM MUAMELÂTI 

1. — Amasya Mebusu Doktor Asım Beyin müd
deti mezuniyetinden bakiye kalan 70 günden isti
fade edebileceğine dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Amasya Mebusu Doktor Asım Bey, 
Meclisi Âlinizden istihsal ettiği üç ay mezuniyeti 
istimal etmek üzere 1 Eylül 1337 tarihinde infi-
kâk etmiş, 2 Teşrinievvel 1337 tarihinde hissedi
len lüzuma mebni mesleki olan tebabetten istifa
de edilmek için Makamı Riyasetten alelacele An
kara merkezine celbedilmiş ve burada birkaç gün 
kaldıktan sonra artık kendisinin hizmetine lüzu
mu âcil kalmadığı bildirilmekle mezuniyetin ba
kiyesini istimal etmek zarureti hâsıl oluyor. Hal
buki Meclisi Âlinizin evvelce ittihaz ettiği bir ka
rarı derhâtır ettiriyorum ki mezuniyetten ba
kiye kalan müddetler Meclise iltihak ettikten son
ra artık keenlemyekündür. Yeniden mezuniyet 
almak lâzımgelir. Halbuki; bu zat kendi arzusu 
ile gelmeyip hastanelerde istihdam ve hizmetin
den istifade edilmek üzere Makamı Riyasetçe hiz
mete davet edildiğine nazaran mezuniyetinden ba
kiye kalan 70 günden istifade etmesi lâzımgelir. 
Berayı malûmat arz ediyoruz. (Muvafık sadaları) 

Efendim, listedeki evrakı varidemiz bitmiştir. 
Bugün de birçok evrakı varide vardır. Fakat 
tertibedilmemiştir. Tensip buyurursanız şimdi 
aldığım evrakı âti celseye bırakalım. 

Şimdi Hariciye Vekili Bey, Meclise bâzı ma
lûmatta bulunacaktır. 

BÎR MEBUS — Efendim Dahiliyeden bir su
alimiz vardı. 

REÎS — Efendim, sualleri tertibettim. Da
hiliye Vekâletinden 38 sual, Heyeti Vekilenin he
yeti umumiyesinden 3, Maliye ve iktisattan 4, 
Sihhiyeden 2, Maariften 2, Müdafaai Milliyeden 
8 ki ceman 37 sualin cevabı gelmediği kayden 
anlaşılmıştır. Bu suallerin listesini aldım. Aid-
olduğu vekâleti celilelere tezkere ile tekidedil-
miştir. Temenni ederiz ki, yakında cevapları ge
lir ve bunların bugün kendilerine yazılması için 
emredilmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Teşekkür edenin. İn
şallah cevabj birkaç günden gelir. 

5. BEYANAT 

1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin, 
Kars Kongresi mukarreraü hakkında ve Fransız
larla bir itilâf name akdedildiğine dair beyanatı 

REÎS — Söz Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyindir. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, Eylülün 26 sında kü-
şadedilmiş olduğunu söylediğimiz Kars Konfe
ransı mesaisini hitama erdirmiş, bu ayın, Teşri
nievvelin 13 ünde tanzim olunan muahede imza 
edilmiştir. Birkaç gün evvel telgrafla bu mu
ahedeyi aldım. Gerek Fransızca ve gerek Türk-
çesini - muahede Fransızca tanzim edilmiştir -
şimdi Meclisi Âlinize sırf malûmat kabilinden 
olarak okuyacağım. Tabiî muahedenin aslı ge
lecek. Aslını tercüme ettireceğiz. Meclisi Âlini
ze berayı tasdik arz edeceğiz. Onun için 
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şimdiki arzım sırf arzı malûmattan ibarettir. 
Olabilir ki, telgraflar bize verilirken bâzı ke
limeler de belki noksan olmuştur. O cihetleri 
de şimdiden mukayyeden arz ettiğimi bildirmek 
isterim; 

Kars Muahedenamesinin tercümesi 
Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın kendi 

mukadderatını serbestçe tâyin etmek hakkını 
tanımakta müttehit ve aralarında daima müna-
sebatı samimane ve menafii mütekabiliyeye müs
tenit revabıtı hakikıyei dostanenin caygir ol
duğunu görmek arzusu ile mütehassis bir ta-. 
raftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
diğer taraftan Ermenistan, Azarbaycan ve Gür
cistan Sosyalist Şûraları Hükümeti Cümhuriye-
leri Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Hükü
meti Cumhuriyesinin de iştirakiyle bir Muhade-
net Muahedenamesi akdi için müzakerata ipti-
dara karar vermişlerdir. Bu hususta Türkiye 
Büyük millet Meclisi Hükümeti Büyük Millet 
Meclisinde Edirne Mebusu ve Şark Cephesi Ku
mandanı Kâzım. Karabekir Paşa ve Büyük Mil
let Meclisinde Burdur Mebusu Vekili sabık Na
fıa Müsteşarı Muhtar Bey ve Türkiye'nin Azer 
baycan mümessili Memduh Şevket beyler. 

Ermenistan Sosyalist Şûra Hükümeti Cum-
huriyesi Hariciye Komiseri Eskinaz Muradyan ve 
Dahiliye Komiseri Bogos Makizyan, 

Azerbaycan Sosyalist Şûra Hükümeti Cum-
huryesi Devlet Murakabesi Halk 'Komiseri Bih-
mut Şah Tahtinska'yi, 

Gürcistan Sosyalist Şûra Hükümeti Cumhu-
riyesi Harbiye ve Bahriye Komiseri Şalvaylipava 
ve Hariciye ve Maliye Komiseri Aleksandre 
Suvaylentze'yi, 

Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Hükümeti 
Cumhuriyesi Litvanya Mümessili Jak Hatseki'yi, 

Murahhas tâyin etmişlerdir. Murahhasini mü
şarünileyhimin usulüne muvafık görülen salâhi-
yetnamelerini badetteati mevaddı âtiyeyi tahtı 
karara almışlardır. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ve Ermenistan, Azerbaycan ve Gür
cistan Sosyalist Şûralar Hükümeti Cumhuri-
yeleri müteakidinin elyevm aksamı memalikinden 
bulunan arazi üzerinde mukaddema hakkı hâ
kimiyetlerini istimal etmiş olan hükümetler ara
sında münferit ve maruzzikir araziye mütaallik 
ınuahedat ile hükûmatı selâse beyninde münakit 
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ve cenubi Kafkas Cumhuriyetlerine taallûk 
eden muahedatı keenlemyekün addederler. Mos-

I kova'da 16 Mart 1337 - 1921 tarihinde imza 
| edilen Türk - Rus Muahedenamesinin bu mad-

de hükmünden müstesna, olduğu mukarrerdir, 

MADDE 2. — Müteakidin içlerinden birine 
kerhen kabul ettirilmek istenilecek hiçbir mua-

| hedei sulhiye veya diğer bir senedi beynelmileli 
! tanımamak hususunda müttehidül fikirdirler. 
I Bu itilâf mucibince Ermenistan, Azarbeycan ve 
i Gürcistan şûraları iSosyalist Hükümeti Cumhu-
j riyeleri, Türkiye'ye taallûk edip de halihazırda 
i Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edileli 

Türkiye Hükümeti Milliyesinin tanımadığı hiç-
I bir beynelmilel senedi tanımamayı kabul ederler. 
| İşbu muahede de mezkûr (Türkiye) tabiriyle 

İstanbul'da münakit Osmanlı Meclisi Mebusanı 
j tarafından tanzim ve neşir ve ilân ve bilcüm

le devletlerle matbuata tebliğ olunan 28 Kânu-
! nusani 1336 - 1920 tarihli Misakı Millimin ihtiva 
| ettiği arazi 'kasdedilmiştir. Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisi Hükümeti dahi Ermenistan, Azer-
j beycan ve Gürcistan'a taallûk edip bu memle-
I ketlerin elyevm Ermenistan, Azarbeycan ve 
I Gürcistan şûraları tarafından temsil edilen hü 
i kümetlerince tanmmıyan hiçbir beynelmilel 
i senedi tanımamayı 'kabul eder. 

MADDE 3. — Ermenistan, Azaıibeycan ve 
Gürcistan şûralar iSosyalist Hükümeti Cumhu-
riyeleri kapitülâsyonlar usulünün her memle 

I ketin inkişafı millîsinin serbestli cereyanı ve 
j hukuku hükümranisinin istimali namiyle kabi

li telif olmadığını bittasdik Türkiye'de bu usul 
ile her hangi bir suretle münasebettar olan her 

j nevi muamelâtın ve hukukun icra ve istimalini 
i keenlemyekün ve mülga addederler. (Buma mü-
1 teferri gayet uzun, uzun zeyiller vardır. Bunu 
I nazarı itibara almadı'k. Çünki telgrafla ayrıca 
j alınmamıştır. Hududun bütün teferruatını gös

terir, taJbiî Encümeni Âlinize onlar arz edile
cektir.) 

MADDE 4. — Türkiye'nin Şimali - Şarki 
hududu (Rus Erkânıharbiyesinfrı 1/210 000 
mikyasındaki bir parmak - beş verslik mesafe 
haritasına nazaran) bahri siyah sahilinde kâin 
OSarb) karyesinden bağlıyarak Gediz Mine 
dağı - Şavşat dağı hattı taksimi miyahı - Katı 

I dağından geçen oradan daima Kars ve Arda» 
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'Cumhuriyeti Hükümeti hemhudut manatrk aha
lisinin muhtelit bir komisyon tarafından güm
rük, inzibat ve umuru sıhhiye hususlarında 
vaz'edilecek nizamatı müsaadekâraneye riayet 
etmek şartiyie hududu geçmelerini teshil ede
ceklerini taahhüdederler. 

1 : w—~^m 
han sancaklarının Şimalî hududu idariyei kadi-
mesini ve Arpaçay Araş, Nalvegni, Nirni, Kara
su membaına kadar takibeden hat ile tâyin edil
miştir. (Hududun tafsilâtı ve buna müteferri 
mesail için «1» ve «2». numaralı melfuflarla 
tarafeyni müteakideyn mümza merbut harita
ya müracaat.) 

Metni muahede ile harita arasında ademite-
vafuk halinde metni muahede tercih edilecektir 
Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Hükümeti 
Cumhuriyetinin Ibir mümessilinin de iştirakiyle 
müsavi miktarda azalardan mürekkep muhte
lit bir tahdidi hudut •komisyonu arazi üzerinde 
hududu 'teferruatı ile tesbit ve takrire ve hudut 
işaretlerini vaz'a memurdur. (4 numaralı mel-
fuf harita) 

MADDE 5. — Türkiye Hükümeti ile Er
menistan, Azarbeycan şûralar hükümetleri işbu 
muahedenamenin 3 numaralı melfııfunda tasrih 
ledilen hudutlar dâhilinde olmak üzere Nahcı-
van mmtâkasmm Azarbeycan himayesinde muh
tar bir arazi teşkil etmesi hıısusuncîa müttehi-
dül fikirdirler. 

MADDE 6. — Türkiye evvelâ - işbu madde
de tahsis ve tâyin olunan mahaller ahalisi, her 
cemaatin dinî ve harsî hukukunu temin edecek 
vâsi bir muhtariyeti idariyeye nail olmak ve 
mezkûr mahallere ahalinin arzularına muvafık 
bir usulü tasarrufu arazi ithaline imkân bah
şetmek, saniyen - Batum Limanı tarikiyle Tür-
kiyeye ithal ve Türkiyeden ihracolunacak bil
cümle meva't ile eşyayı ticariyeniin Gümrük 
Resmine tâbi tutulmıyarak bilâmüşkülât ve me-
vani bilcümle rüsum ve tekâliften muaf olarak 
serbest bir surette imrarı hakkı, her nevi ma
sarifi hususiyeclen müstesna olarak Batum Li
manından istifade hakkiyle birlikte Türkiyeye 
temin edilmek şartiyie Batum Liman ve şeh
rinin ve işbu muahedenin 4 neü maddesinde 
gösterilen hududun Şimalinde bulunan ve Ba
tum livasına aidolan arazinin hakkı metbuiye-
tini Gürcistana terke rıza gösterir. Bu madde
nin tatbiki için işbu muahedenin imzasını mü-
taakıp derhal alâkadar tarafların mümessille
rinden mürekkep bir komisyon teşkil edilecek
tir. 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetiyle Gürcistan Şûralar Sosyalist 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Gürcistan Şûralar Cumhuriyeti 
Hükümeti iki memleketin hemhudut havalisi 
ahalisinin hududun diğer tarafında kâin kışlık 
ve yazlık meralardan istifade etmeleri zarureti
ni nazarı dikkate alarak ahalii mezkûreye hay
vanlarını huduttan geçirmek ve mûtat meralar
dan istifade etmek hakkını bahşetmeyi kabul 
ederler. Hududun müruru esnasında tatbik edi
lecek gümrük muamelâtiyle tedabiri inzibatiye 
ve sıhhiye ve saire muhtelit bir komisyon tara
fından tâyin edilecektir. 

MADDE 9. — Bütün millelterin muamelâtı 
ticariyesi için boğazların açık tutulması ve bun
lardan serbestîi müruru temin zımnında Türki
ye ile Gürcistan, Karadeniz ve boğazların tâbi 
olacağı kavaidi beynelmilelin ihzarı katisini sa-
hildar devletlerin murahhaslarından mürekkeb-
olarak bilâhara teşekkül edecek bir konferansa 
tevdi hususunda, müttefikulefkârdırlar. Şu ka
dar ki, mezkûr konferansta sâdır olacak mukar-
reratm Türkiye hâkimiyeti mutlakasına ve Tür
kiye ile payitahtı olan İstanbul'un emniyetine 
birgnııa halel iras edememesi şarttır. 

MADDE 10. — Müteakideyn arazileri üze
rinde diğer memleketin yahut onun arazisinden 
bir kısmının vazifei hükümetini deruhde iddia
sında bulunan teşkilât ve heyatın teşekkülünü 
veya ikametini ve kezalik diğer memlekete karşı 
mücadele maksadında bulunan heyatın ikame
tini tecviz etmemeyi taahhüdederler. Şurası mu
karrerdir ki, işbu maddede anifen zikredilen 
Türkiye arazisi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin doğrudan doğruya idarei mül
kiye ve askeriyesi altında bulunan arazidir. 

MADDE 11. — Müteakideyn her birinin di
ğeri arazisinde ikamet eden tebaası mafüv tu
tulacakları Müdafaai Milliyeye nıütaallik ka-
vanin müstesna olmak üzere mukim oldukları 
memleket kavanininden mütevellit hukuk vazaif 
esasına tevfikan muamele göreceklerdir. Mütc-
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kabilen tebaanın hukuku aileye, verasete ve eh
liyeti hukııkıyeye ait mesaili dahi işbu madde 
ahkâmından müstesna olup mevaddı mezkûre bir 
itilâf namei mahsus ile hallolunacaktır. 

MADDE 12. — Müteakideyn içlerinden biri
nin diğeri arazisinde sakin tebaasına en ziyade 
naili müsaade millet muamelesi tatbik edecek
lerdir. Bu madde Şûralar Cumhuriyetlerinin 
kendi arazilerinde diğer müttefik Rus Şûralar 
Cumhuriyetleri vatandaşlarına bahşettikleri hu
kuk ile Türkiye tarafından kendisinin müttefik
leri olan müslüman devletleri tebaasına bahşedi
len hukuku asla istihdaf etmez. 

MADDE 13. — 1918 senesinden evvel Rusya 
aksamından iken üzerlerinde Türkiye'nin hakkı 
hâkimiyeti teyidedilen arazi sekenesi Türk tâbii
yetinden çıkmak istedikleri takdirde eşya ve 
emvallerini veyahut bunların esmanı baliğasmı 
birlikte alarak Türkiye'yi serbestçe terk etmek 
salâhiyetini haiz olacaklardır. Aynı veçhile hak
kı metbuiyeti Türkiye tarafından Gürcistan'a 
terk edilmiş olan arazi sekenesi de Gürcü tâbii
yetinden çıkmak istedikleri takdirde eşya ve em
vallerini veya bunların esmanı baliğasmı birlik
te alarak Gürcistan'ı terk etmeye salâhiyettar ola
caklardır. Balâdaki fıkaratta mezkûr ahali mev-
zuubahsolan araziyi terk etmek hususundaki ar
zularını alelûsul bildirdikleri tarihten itibaren 
hizmeti askeriyelerinde bir aylık tecilden .müste-
fidolacaklardır. 

MADDE 14. — Mütaakıdeyn işbu Muahede
namenin imzasından itibaren altı aylık bir müd
det zarfında 1918 - 1920 seneleri harbleri mülte
cileri hakkında hususi itilâf nameler akdetmeyi 
taahhüdederler. 

(Arkadaşlarımızdan bâzılarını en ziyade alâ
kadar eden mesele budur.) (Evet sesleri) 

MADDE 15. — Mütaakıdeynin her biri işbu 
Muahedenamenin imzasını mütaakıp derhal di
ğeri tebaası hakkında Kafkas Cephesindeki harb 
münasebetiyle irtikâbedilmiş olan cinayat ve 
cünhalar için tam bir affı umumi ilân etmeyi 
taahhüdeder. 

MADDE 16. — İşbu Muahedenamenin imza
sından itibaren iki aylık bir müddet zarfında 
Müteakideyn içlerinden birinin arazisinde bu
lunan askerî ve sivil üserayı kadîmenin müteka-
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. bilen vatanlarına iadesine muvafakat ederler. 

(Bu madde münasebetiyle madde icradan itiba-
rendir ve icraya da başlanmıştır.) 

MADDE 17. — Memleketleri arasındaki mü-
nasebatın ademiinkıtamı teminen tarafeyni Mü
teakideyn sürati mümküne ile şimendüfer, 
telgraf ve saire münakalâtının muhafaza ve te
kemmülü ve bilâmüşkülât ve eşhas ve emtianın 
serbestli imrarmm temini için tedabiri lâzimeyi 
müttehiden ittihaz etmeyi taahhüdederler. Maa-
haza şurası mukarrerdir ki : Yolcuların ve em
tianın girip çıkmasında müteakıdeynin memle
ketlerinden her birinde bu bapta cari kavanin 
ve nizamat harfiyen tatbik edilecektir. 

MADDE 18. — Müteakideyn memleketler 
arasındaki münasebatı dostaneyi teşyit için muk-
tazi münasebatı ticariyenin tesis ve iktisadi, 
malî ve sair mesailin halli maksadiyle işbu mu
ahedenamenin imzasını mütaakıp Tiflis'te der
hal alâkadar memleketler mümessillerinden mü
teşekkil bir komisyon toplanacaktır. 

MADDE 19. — Tarafeyni Müteakideyn işbu 
Muahedenamenin imzasından itibaren üç aylık 
bir müddet zarfında konsolosluk mukaveleleri 
akdetmeyi taahhüdederler. 

MADDE 20. — Türkiye, Ermenistan, Azer
baycan ve Gürcistan hükümetleri arasında ak
dedilen işbu Muahedename tasdika tâbi tutula
caktır. Tasdiknamelerin teatisi mümkün oldu
ğu kadar kısa bir müddet zarfında Erivan'da 
vukubulaeaktır. Muahedenamenin imzasını mü
taakıp derhal meriyülicra olacak olan 6,14, 15, 
16, 18, 19 ncu maddeler müstesna olmak üzere 
işbu ınuahedename tasdiknamelerin teatisinden 
itibaren mevkii meriyete vaz'olunacaktır. Tas-
dikanlilmekal salifüzzikir murahhaslar işbu mu-
ahedenameyi imza ve tahtim etmişlerdir. 

işbu Huahedename -13 Teşrinievvel 1337 
(1921) tarihinde Kars'ta beş nüsha olarak tan
zim edilmiştir. 

Kâzım Karabekir Veli Muhtar 
Memduh Şevket Muradyan Makenziyan 
Şah Tahtenski Şalvaelimat A. Sivanizee 

Hanteski 

İşte efendim, aldığımız muahede budur. Ta
biî metnine gelince oraya giden arkadaşlarımız 
getiriyorlar. Metni aslı gelince tercüme ettire-
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kadaşlardan birçoğunu fevkalâde işgal eden ve 
bana mütaaddit kere gelip tekrar, tekrar, sual
ler sorduğu meseledir. Yani 1918 - 1920 mu
harebeleri münasebetiyle tarafeyne iltica etmiş 
kimselerin mübadelesi hakkında, tarafeyn altı 
ay zarfında yekdiğeriyle muahedeler akdini ka
bul ediyor ve bu veçhile âleme karşı ilân 
ederiz ki, devletlerin kendi kendine halletmek 
istedikleri meseleleri daha doğrusu devletlere 
taallûk etmiyerek biz milletler arasında sebe
bi nifak ve şikak olarak gösterdikleri madde
leri milletler karşı karşıya geldikleri zaman 
kendilerinin gayet iyi hallettiklerini görür
ler. Bütün cihana karşı diyoruz ki; biz mesele
lerimizi kendi kendimize halledeceğiz. Çünkü 
tarafeyn aklını başına alır da, iki taraf, men
faatlerinin müşterek olduğunu, kendi menfaat
lerinin birbiriyle uslu yalamakla, sulhu sükûn 
içinde yaşamakla mümkün olduğunu takdir 
ederlerse meselelerini daha iyi hallederler ve 
gayrın himayesine muhtacolmazlar. 

SIRRI B. (izmit) — Beyefendi, gazetede 
Fransızlarla Hükümetimiz arasında bir ihti
lâftan bahsediyorlar. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMÂL 
B. (Kastamonu) —• Rica ederim, hep böyle 
bendenize takaddüm ediyorsunuz. Bu meseleyi 
izah ettikten sonra sorsaydmız daha iyi olur
du. ilk defa arz etmek şerefi bana kalsın mü
saade buyurunuz; arz edeceğim. 

Efendim, bu arz ettiğim mesele diğerine 
takaddüm etmiş olduğu için evvelce bunu arz 
etmeye mecburum. Bir buçuk seneden beri Mec
lisi Âlinizin sarf ettiği mesaii vatanpervefane 
sayesinde bununla beşinci devletle muahede 
akdetmiş oluyoruz. Yani; Rusya ile muahede 
akdettik. Afganistan kardeşimizle muahede ak
dettik. Bu defa da Cenubi - Kafkas hükümet
lerinden üç müstakil hükümetle akdi muahede 
ettik. Altıncı bir devlet olmak üzere Garp 
devletlerinden Fransa ile itilâf name akdedil-
diğini sureti resmiyede Meclisi Âlinize arz edi
yorum. Bundan beş on gün sonra metnini ve 
bütün teferruatını Meclisi Âlinize arz ile in
şallah kesbi şeref ederim, (inşallah, sesleri.) 
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ceğiz. Meclisi Âlinize takdim edeceğiz. Hariciye 
Encümeninde inceden inceye tetkik ediliyor, on
dan sonra Meclisi Âlinize arz, ediliyor. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyu
rursanız bir şey soracağız. 

RElS — Efendim, bu mesele üzerine sual 
arzu buyuruyor musunuz? (Hayır, sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, bende
niz birkaç maddeyi anlıyamadım, lütfen onlar 
azıcık izah buyurulsun. 

RElS — Müsaade buyurunuz. Sonra müza
kere edeceğiz. 

DURAK B. (Erzurum) — 1, 9, 10, 11 nci 
maddeleri anlıyamadım. Bunlara dair bir par
ça tafsilât veriniz. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Şimdi efendim, bizim anladığı
mıza göre - Henüz heyeti murahhasamn raporu 
alınmamıştır. - Fakat bizim anladığımıza göre 
birinci maddeden maksat şimdiye kadar bizimle 
Ermenistan ve Cenubi - Kafkas Hükümetleri 
arasında veya bizimle Rusya arasında eğer mu
ahedeler akdedilmişse o muahedeleri feshediyo
ruz. Zannediyorum bizimle Cenubi - Kafkas hü
kümetleri arasında evvelce akdedilmiş bir Ba-
tum Muahedesi, Ermenistan Hükümeti arasın
da da tasdik edilmiş bir Gümrü Muahedesi var
dır. Bize taallûk eden, benim bildiğim noktalar 
bunlardır. Birinci maddeye ait arzu- buyurulan 
izahat budur. 

Dokuzuncu madde; malûmu âliniz Gürcis
tan Karadeniz'e sahil bir memlekettir, içlerin
den yalnız Gürcistan sahillere mâliktir. Misakı 
Millinin maddesidir. Misakı Millide kabul olu
nan devletlerden birisi de Gürcistan'dır. Ne Er
menistan ve ne de Azerbaycan vardır. Yalnız 
Gürcistan vardır. 

Onuncu madde; Rusya Muahedesinde bulu
nan maddedir. Bunda biz diyorduk ki : Tara
feyn muamelei mütekabileye tâbi tutulmakla 
bunu Cenubi - Kafkas hükümetleri hakkında da 
kabul ederler. Rusya Muahedesinde o muahede
ye aittir. Bizim tarafın bir heyeti hükümetini 
deruhde edecek. Bir heyet, bir teşkilât olacak 
olursa onlar müsaade etmiyecekler. Bizim taraf
ta olursa biz müsaade etmiyeceğiz. Bunun te
ferruatında inceden inceye encümeni âlinizle 
müzakereye girişiriz. Arzu eden arkadaşlar da 
encümeni âlinizi teşrif buyururlar. Başka efen
dini 14 ncü maddeyi demin arz ettim, Yani ar-

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mülkiye 

müfettişlikleri teşkili hakkındaki kanun teklifi 
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(2/3Ö6) ve Müfettişi Umumilik hakkında ka
nun lâyihası ve Bahüiye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Müfettişi Umumilik Kanununun bakıyei mü
zakeresine devam edeceğiz. 

Söz Musa 'Kâzım Eefendinindir. 
(Yok sesleri) 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim bu 
müfettişi umumilik ihdası hakkındaki bahis 
bendenizce esasen şöyle nazarı dikkate alınma
lıdır. Bir defa Hükümetin buraya göndermiş 
olduğu müfettişi umumilik teklifi Teşkilâtı Esa-
siyedeki müfettişi umumilik midir? Sonra buna 
lüzum var mıdır, yok mudur? Birinci safhada; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki müfettişi umu
milik maddesindeki müfettişi umumilik öyle 
zannederim ki, Hükümetin göndermiş olduğu 
müfettişi umumilik değildir. Zira Teşkilâtı Esa
siye Kanununun istihdaf ettiği müfettişi umu
milik, o maddenin mütalâasından da anlaşılaca
ğı veçhile, bu tarzdaki müfettişi umumilik de
ğildir, esasen o kanunun müzakeresinde mufas-
salan mevzubahsolduğu veçhile müfettişi umu
milik ihdasındaki maksat, vazaifi hâzıra ile bu 
kanunun tatbikinden sonra tahassul edecek va
ziyet hakkında husule gelecek teşevvüşatı izale 
ve münasebeti tanzim etmek için idi. Malûmuâli-
niz ki, bu Teşkilâtı Esasiye Kanununu memle
kette tatbik edildiği zaman muhiti millîde şim
dikinden başka tecelliyat göreceğiz. Meselâ na
hiyelerin idaresi, bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na göre mütalâa ve tetkik edilecek ona göre 
memleket birçok nahiyelere ayrılacak, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda bu 22 - 23 ncü maddelere ta
kaddüm eden mevat mucibince mahallî, şûra
lara birçok vazaif tevdi etmiş bulunuyoruz. 
Meselâ hali hazırdaki idareden ayrı bir idare te
sis etmiş bulunuyoruz. Maliye, Adliye, askerî 
hususatmdan maada hususat mahallî şûralarına 
terk ediliyor. Bu vaziyet tabiî şimdikinden ayrı 
bir vaziyet ihdas etmiş olacaktır. Tecrübe edil
memiş o vaziyet bu idare üzerine, merkezi idare 
ile mülhakatta tesis edilmesi lâzımgelen bu ma
hallî idarelerin tesisinden sonra husule gelecek 
teşevvüşat şayanı tashih bir meseledir. Bunun 
için buradan müfettişi umumi intihabedelim. Bil
hassa yirmi üçüncü maddeden sonra diyor ki; 
umumi müfettişler devletin vazaifiyle mahallî 
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vazaif ve mukarreratı daimî surette murakabe 
ederler. Bendeniz hatırlıyorum ki, ve zabıtlar
da da münderiçtir ki, asıl müfettişi umumilik
ten maksat, bu maddenin son fıkrasındaki mak
sat idi. Şimdi böyle bir vaziyet yoktur. Meydan
da, mahallî idareler olmadığı gibi, mahallî ida
relere tevdi edilmiş vazaif de yoktur, teşevvüş 
de yoktur. Binaenaleyh müfettişi umumiliğin 
ihdası zamanı değildir. Bu maddelerden evvelki 
mevat idarei mahalliyelere tevdi edilmiş olan 
vazaife ve diğer hususata aidolduğundan onlar 
kabul ve tasdik edildikten sonra bu maddenin 
müzakeresi mevzuubahsolur. Binaenaleyh Hükü
met tarafından gönderilmiş olan bu Müfettişi 
Umumilik Kanunu zamanı değildir. Ondan do
layı bunun reddi taraftarıyım. 

Ancak efendiler bu müfettişi umumilik me
selesine tahattur edecek bir mazimiz vardır. 
Hatırlarsınız ki, belki Nisan, Mayıs esnalarında 
idi ve bu Mecliste de muhtelif zamanlarda mev-
zuubahsolmuştu. Memleketin haricî tecavüze 
karşı müdafaa kabiliyetini tezyidetmek acaba 
niye mütevakkıftı? O zaman bu fikrin etrafında 
memleketin müdafaa kabiliyetini tezyidetmek 
için yapılacak çare, müdafaa kabiliyetini kesre
den ahvalden içtinapla olur, deniyordu. Memle
ketin müdafaa kabiliyetini kesreden ahvalse, 
memlekette mevcudolan suiidare tecelliyatı ol
duğu da bu kürsüden müteaddit defa söylenmiş, 
muhtelif mahafilde kabul ve tasvibedilmiştir. 
Arkadaşlarımızdan Basri Bey, Salâhaddin Bey, 
Refik Şevket Bey, Mazhar Müfid Bey, tsmail 
Safa beyler gibi birtakım zevat da bulunduğu 
halde Heyeti Vekile arasından da Fevzi Paşa 
Hazretleri bulunuyordu. O müzakerede memle
ketin müdafaa kabiliyetini tezyidetmeye hadim 
olan tedabir meyanmda not edilmiş bâzı mevat 
vardır. Biri de müfettişi umumiliktir. Bendeniz 
zannediyorum ki, esasen müfettişi umumilik ih
dasında istihdaf edilen gaye o zamandan düşü
nülüyordu. Efendiler şüphesiz ki, dünyanın en 
güzel şeraiti iklimiyesi bu memlekette tecelli et
tiği halde memleketimiz, dünyanın en bahtsız 
memleketleri halindedir. Tabiî bu hal şimdiye 
kadar asırlardan beri devam edegelmiştir. Mec
lisi Âliniz esas itibariyle şimdiki idare sistemini 
değiştirmeye karar vermiştir. Memlekette haki
katen sefaleti içtimaiye vardır, tabiatın bütün 
bahşayişi mevcudolduğu halde aksine olarak 

— 263 — 



memlekette umduğumuz saadet tecelli edemi
yor. Acaba milletimizin şahısları mı mesuldür. 
Bu meselede? Yoksa idare sistemi midir? Esa
sen bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu mahallî idare
leri tesis etmek ve merkezi idareye nihayet 
vermek suretiyle kabul edilmiş olmasından 
dolayı sabittir ki, Meclisi Âliniz de esasen bu
günkü idare sistemini kabul etmemişsiniz ki, onun 
yerine bu idare sistemini kabul etmiş olasınız. 

Şimdi bu idare sistemini kabul etmekle mem
lekette suiidarenin vücudunu kabul ediyorsunuz. 
Bu gayrikabili inkârdır. Bilhassa Harbi Umu
minin tevlidettiği teşevvüşatı içtimaiye vardır. 
Memlekette galayi es 'ardan mütevellit hâdise kar
şısında memleketi idare edecek tabaka, birtakım 
yanlış yollara sapmış ve hiç olmazsa yüzde ikisi 
sükut etmiştir. Bu gayrikabili inkâr bir hakikat
tir. Halbuki bugün idare umurunu ellerine tev
di ettiğimiz şey yine o şeydir, binaenaleyh Mecli
sin zabıtnamelerine müracaat edilirse görülür 
ki, belki iki seneye takarrübeden feryatlar
dan anlaşılıyor ki, memlekette tetkik ve te
tebbu diye bir şey var. Fakat bendeniz 
Yusuf Kemal Beyefendinin işaret buyurduk
ları gibi teftişteki gaye ve maksat iki tür
lüdür zannederim. Birincisi, doğrudan doğruya 
teftiştir. Meselâ Adliye memurlarını Adliye mü
fettişleri mülkiye memurlarını mülkiye müfettişh 
leri teftiş ediyor. Bu teftiş tarihi memleketimiz
de çok yeni değildir, zannederim. 1326 senesin
den beri memlekette böyle müfettişler icadedil-
miştir. Daha evvel tahkikat yapılırdı. Teftiş ya
pılmazdı. Bu idare teessüs etmezden evvel mem
lekette memurların fenalığı istihbar edilince va
liler, mutasarrıflar o memuru tahkik ettirirlerdi. 
Fakat Meşrutiyetten sonra müfettişler daimî bir 
şekilde ihdas edildi. O zaman gazeteler yazıyor
du. Bu müfettişliğin veçhi ihdası; memleketi tet
kik ve tetebbu edelim diyorlardı. Yusuf Kemal 
Beyefendi birkaç gün evvel tekrar etmiştir. Ya
ni Adliye müfettişleri bu memleketin bütün mu
hitini tetkik ve tetebbu edecekler ve merkeze ma
lûmat vereceklerdi. 

Kezalik mülkiye müfettişleri tetkik ve teteb
bu edeceklerdir. İdarenin gayesini en iyi bir su
rette tatbik edebilmek için Babıâlideki Dahiliye 
Nezareti bütün teftişlerden alacağı netice üzerine 
icraatına istikamet verecekti. Teftişattan takibe-
dilen gayenin biri buydu. Biri de, fenalığı sabit 
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olan memurlar olursa hakkında tahkikat ya
pılacak. Fakat efendiler, bu iki şıktan birisi, 
yani tetebbu edelim de Hükümete bir istikamet 
verelim kısmı iflâs etmiştir. Sekiz ve belki dokuz 
seneden beri müfettişlere edilmiş olan fedakâr
lıklara mukabil fayda hâsıl olmamıştır. Yani 
memlekette her hangi bir daire varsa bugün ne 
efkârı umumiyeyi, ne de Meclisi Âliniz hoşnut 
bırakmamıştır ki; bugün yeni bir idare sistemi 
kabul ediyoruz. O halde şimdi geriye rücu et
meye sebep yoktur zannederim. Kalır mesele 
tahkikat kısmına; şu halde müfettiş tahkikata 
taallûk eden ahvali filân vilâyet veya livaya gi
derek teftiş edecek, yazılıp çizilmek suretiyle 
fenalığı sabit olan bir memur oradan kaldırılıp 
değiştirilecek, sonra ne olacak? Amelî olarak 
biliyoruz ki; oradan kaldırılmış olan memur 
bir başka yere yine gönderilecek. Bendeniz zan
nediyorum ki, Meclisi Âliniz aradığı müfettiş
lik bu değildir. Meclisi Âlinin aradığı müfettiş
lik şudur ki; memlekette bir fenalık zuhur et
tiği sabit oldu mu o meseleye vaziyed etsin ve 
asgar zamanda o meseleyi intacetsin ve o mese
lede âmili şerrolan kimse onun künyesine şerh 
vererek memuriyeti devletten çıkarsın. Ve o 
adam da bir daha memuriyet alamasın da bu gi
bi fenalıkların önü alınsın. Zannederim ki Mec
listeki cereyanı efkâr buydu. Binaenaleyh Mec
lisin, müfettişliğe aidolan kanunları gönderin 
diye bir arzu izhar etmesi, bu hâsıl olan feve
ranı hissiyattan ibaretti: Bilmem ki, bizim ta-
lebettiğimiz Müfettişi Umumilik Kanunu bura
ya bu şekilde mi gelmeliydi? Binaenaleyh bu 
Müfettişi Umumilik Kanunu lâyihası birinci 
noktai nazara göre, yani Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun kabul edilişi gibi telâkki olunmasını 
ve bu lâyihanın reddedilmesini rica ederim. 

İkinci şekilde; memlekette hakikaten teftişe 
ihtiyaç vardır. Fakat böyle kırtası teftiş bir değil, 
yani Babıâli'den Anadolu'ya intikal eden tarzı 
teftiş değil, Anadolu'nun göbeğinde şu hükü
metin ve Meclisin istihdaf ettiği süratli, müna
sip kararlar ittihaz edecek bir teftişe ihtiyaç 
vardır. Acaba bu teftişi biz yaparsak müfit ne
ticeler elde edebilir miyiz? Ederiz, efendiler. 

Burada Kefet Paşa Hazretleri beyanatta bu
lunurken buyurmuşlardı ki; memlekette en gü
zel bir idare sistemi, ancak memleketin tetkik 
ve tetebbuundan doğan sistemlerdir. Bilâtetkik 
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alman sistemler hazır elbise gibidir, bedene uy
maz. Onlar behemahal tetkik ve tetebbudan 
doğmalıdır. Bendeniz zannediyorum ki; şu arz 
ettiğim gibi, memleketin ihtiyacı T)lan tetkikin 
neticesi olabilir. Hepimiz biliyoruz ki; istiklâl I 
mahkemeleri buradan giderken memlekette aca
ba bir tesir yapabilecek mi diye hepimiz müte-
hayyir bulunuyorduk. Ben kendi hesabıma hâsıl 
ettiğim îstîdlâatıma göre istiklâl mahkemeleri 
kendi yed-i ehliyetlerine tevdi edilmiş olan va- I 
zaifi yapmışlardır. Meselâ birinci madde olarak 
firarın önünü almışlardır, istiklâl mahkemeleri 
bulundukları muhitlerde o kadar tesir icra et- ; 
mislerdir ki; misal olmak üzere bir şey arz ede
ceğim; bu mahkemelerden birisine köylü adamın ' 
birisi gidiyor. Diyor ki; oğlum benim emrime ' 
itaat etmiyor. Rica ederim, siz sözü geçkin bir 
heyetsiniz, benim oğluma da nasihatte bulunun ı 
da insan olsun. 

işte köylü, bu milletin itimadına lâyık olan j 
ve icraatına şahidolduğu istiklâl mahkemelerine 
giderek heyetten böyle bir temennide bulunuyor. 
istiklâl mahkemelerinin buna muvaffak olması 
büyük bir keramettir. Bizim milletimizin alışa
madığı ve daima şikâyet edegeldikleri bir şey j 
var ki, o da, mahkemelerde uzunboylu sürünme- ! 

leridir. Bunun için halk, Allah kimsenin işini 
mahkemelere düşürmesin, diyorlar. Niçin? Çün- j 
kü mahkemelerde bir türlü işi intacedilemiyor. ' 
Halbuki istiklâl mahkemeleri işe vazıyed eder - i 
etmez en az bir zamanda meseleyi intaç ile şu I 
şudur, bu budur diyor ve meseleyi kesip atıyor. | 
Ondan dolayı o kadar mazharı teveccüh ve, rağ- ; 
bet olmuşlardır ki; kendi husussi işlerinden do- i 
layı bile onlara müracaat ediyorlar. Binaen
aleyh bizler şimdi de istiklâl mahkemeleri hak
kında takibedilen zihniyeti tutarak ve onun gibi 
hareket ederek müfettişi umumileri de öylece 
intihabederdik ve maksada daha iyi vâsıl olur
duk. Binaenaleyh bir arkadaşımın buyurduğu 
gibi; üç kişiden mürekkebolmak üzere içimizden 
gönderilecek arkadaşlar bir teftiş heyeti gibi 
gittikleri mahallerde bütün mesaile vazıyed eder
ler ve tetkik ve tetebbudan sonra hâsıl olacak 
vaziyet neyse ona göre binayı hükmederler. 
Yani bir memura, iyi ise iyi, fena ise fena de
meli ve fena olanları bir daha hizmeti Devlet
te kullanılmamak üzere açığa çıkarmalıdır. Bu 
suretle birkaç mıntaka dâhilinde bu şekilde ha
reket edilirse umum için mucibi intibah olur, 
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olacağım de istiklâl mahkemelerinin icraatımdan 
anlıyabiliriz. Binaenaleyh bendeniz bu biçim 
müfettişlik gelinceye kadar bu lâyihanın ledde-
dilmesi taraftarıyım. 

Bir de bir tâbire ilişmek isterim : Hüküme
tin göndermiş olduğu müfettişi umumilik lâyi
hasında müfettişi umumilik diyor. Halbuki bi
zim onlara tevdi ettiğimiz vazife, idari vazaif-
tir. Meselâ asayişi temin edecek bir müfettişi 
umumi ona mütaallik şeyleri de idare edecek, 
diyoruz. Bu, müfettişlik şeklinde yani Fransız
ca tabiriyle bir enspektör midirler ki, gidecek 
adamlar teftiş için mi gidecek yoksa antrmi-
nister midirler ki, idareci olacak? Yani müfet
tiş dendiği zaman idare ile maddi ve mânevi 
muamelâtı teftiş edici olmalı. Binaenaleyh tâbir 
de yanlıştır ve esasen ihtiyaca da uymaz. Onun 
için bunun reddiyle başka şekilde gelmesini tek
lif ederim. 

İKTİSAT VEKlLt CELÂL B. (Saruhan) — 
Diğer bir mesele hakkında araya girerek söz 
söylemek mecburiyetinde bulunduğundan dolayı 
arkadaşlarımın affını rica ederim. 

Biliyorsunuz ki ; düşman terk ettiği mahalle
ri yakıyor, tahribediyor. Oradaki biçare dindaş
larımızı, ırkdaşlarımızı sefil ve mutazarrır bir 
halde bırakıyor. Bunun için Hükümet bir kanun 
teklif etmişti. Bunların tehvini ıstırabat ve ihti-
yacatmı temin edebilmek için Muvazenei Maliye 
Encümeniniz bu kanunu müstacelen müzakere 
etti ve Makamı Riyasete takdim etti. Bu biçare
lerin hatırı için herşeye takdimen şimdi Ruz-
nameye geçirilerek müzakeresini teklif ederim. 
(Muvafık, sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey işbu Müfetti
şi Umumilik Kanunu bütçeye taallûk ettiğinden 
kanun lâyihası Bütçe Encümenine gelmemiş ve 
Bütçe Encümeninin mütalâası alınmamıştır. Bi
naenaleyh bu lâyihayı Nizamnamei Dahilîde mu-
sarrah olduğu üzere Bütçe Encümenine tevdi 
edelim. 

EMlN B. (Eskişehir) — Efendim, bu mese
lenin münakaşaya tahammülü yoktur. Orada 
binlerce halk aç, biilâç bekliyor. 

EMlN B. (Erzincan) — Reis Bey reye koy
maya hacet yok. Nizamname sarihtir. 

RElS — Efendim, iktisat Vekili Beyin arz 
ettiği kanun Muvazenei Maliye Encümeninden 
şimdi gelmiştir. Bunun usulen Ruznamei âtiye 
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girmesi lâzımdır, Fakat şimdi kararı alınmak 
suretiyle müstaceliyetle müzakeresini arzu edi
yorlar. Müstaceliyet karariyle müzakeresini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey şimdi mevzuu müzakere olan şeyi geri mi 
bıraktın? 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır hayır. Tehi
ri caiz değildir. 

REÎS — Bunu kabul ettiğinizden dolayı onun 
tehiri lâzımgelir. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Reis Beyefendi 
usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. Bir 
maddenin müstaceliyetle müzakeresi kabul olu
nur. Ama ancak eldeki madde bittikten sonra 
müzakere edilebilir. Yoksa eldeki madde atılmaz. 

RElS — O halde efendim, bir daha reyinize 
arz edeceğim. 

TUNAL HÎLMÎ B. (Bolu) — Müfettişi umu
milik meselesi uzıyacaktır. Binaenaleyh bu ka
nunun müzakeresine devam edelim. 

REİS — Tekrar reyinize müracaat edeceğim. 
Müfettişi Umumilik Kanununun müzakeresine 
mi devam edelim, yoksa diğerine mi? (Hayır, 
hayır, sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Karara lüzum yok
tur, efendim. (Gürültüler) 

9. — Düşmandan istirdadedüen ve edilecek 
olan mahaller ahalisine muavenet hakkında kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Düşmandan istirdadedüen mahaller 
ahalisine muavenet hakkındaki lâyiha Ruznameye 
alınmıştır. Şimdi müzakere edilecek. 

18 . X . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmandan istirdâdolunan mahaller ahalisi

ne muavenet hakkında tanzim olunup îcra Vekil
leri heyetinin 18 . X . 1337 tarihli içtimamda ka
bul edilen lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe lâ
yihası rapten takdim kılınmıştır. Ifayi muktaza-
siyle neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını 
rica ederim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Haroiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 
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Heyeti Vekilenin teklifi: 

Esbabı mucibe lâyihası 
Düşman işgaline geçmiş olan ve istirdâdolu

nan manatıktaki ahalinin uğramış olduğu za
rarları mehmaemken telâfi etmek için bir taraf
tan fakru zarureti tebeyyün edenlere yemeklik 
ve tohumluk olarak meccanen zahire tevzii ve 
diğer taraftan tahrip ve ihrak edilen hanelerin 
inşası için mirî ormanlarından usulü dairesinde 
kat'edilecek olan ağaç ve kerestelerin Orman 
Resminden istisnası ve muhtacı muavenet erba
bı ziraate tohumluk itası tezekkür olunmuş ve 
düşman tarafından tahrip ve yağma edilen ka
saba ve karyelerde elyevm alınmamış olan ver
giler ile aşar deynlerinin bu sene için affı mu
vafık görülmüş olmakla bu bapta tanzim olunan 
lâyihai kanuniye müstaceliyetle müzakere edil
mek üzere Büyük Millet Meclisi Riyasetine tak
dim olunmuştur. 

Düşmandan istirdâdolunan mahaller ahalisine 
muavenet hakkında lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — İstirdâdolunan mahallerde 
düşman tarafından tahrip ve yağma edilen ka
saba ve karyelerin elyevm istifa edilmemiş olan 
Müsakkafat ve Arazi ve Temettü vergileriyle 
j^şar deynleri 1337 senesi için affedilmiştir. 

MADDE 2. — Mahali mezkûre ahalisinden 
fakru zarureti tebeyyün edenlere yemeklik ve 
tohumluk olarak meccanen zahire tevziine Hü
kümet mezundur. 

MADDE 3. — Tahrip ve ihrak edilen hane
lerin inşası için mirî ormanlarından usulü daire
sinde kat'ettirilecek ağaç ve keresteler Orman 
Resminden muaftır. 

MADDE 4. — îşbu mahaller ahalisine Hü
kümet tarafından tevzi edilecek vesaiti nakliye 
ve hayvanatın bedelleri istifa olunmaz. 

MADDE 5. — îşbu mahallerdeki muhtacı 
muavenet erbabı ziraate müddeti münasebe zar
fında gerek aynen ve gerek nakden tahsil olun
mak üzere tohumluk itasına Hükümet mezun
dur. 

MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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MADDE 7. — îşbu kanun ahkâmının icrasına 

Heyeti Vekili memurdur. 
18 Teşrinievvel 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 
Seriye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

Fehmi Refet 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Refik Şevket Fethi 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili ıNafıa Vekili 
Hamdullah Subhi Ömer Lûtfi 

Sihhiye ve Muaveneti 
İktisat Vekili İçtimaiye Vekili 

Mahmud Celâl Dr. Refik 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisine 
muavenet hakkında 18 Teşrinievvel 1337 tarihli 
tezkere ile Heyeti Vekileden takdim olunup müs
taceliyet karariyle encümenimize havale Duyu
rulan lâyihai kanuniye Maliye, İktisat, Sihhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekillerinin huzuriyle 
encümence mütalâa ve tetkik olunarak merbut 
varakada tesbit olunduğu veçhile tadilen kabul 
eidlmiştir. 

Bir de istilâzedelere bu kanun mucibince mec-
canen veya tavizen verilecek mevaddın tevziat ve 
tatbikatında suhulet ve mazbutiyeti ve menfaati 
Hazine noktai nazarından da fevaidi mucibolmak 
üzere varidi hatır olan ve fakat bir dereceye ka
dar teferruata taallûkundan naşı metni kanuna 
dercine lüzum görülmiyen âtiyizzikir hususatın 
Hükümetçe nazarı dikkate alınarak bu bapta ya
pılacak talimatnameye ona göre ahkâmı lâzime 
derci tezekkür ve tensip kılınmıştır. Hususatı 
mezkûre şunlardır : 

Evvelâ : İşbu tohumluklar ile vesaiti nakliye 
ve hayvanatın; muhtacinin kabili ziraat arazisi
nin ve işgalden mukaddemki çift hayvanatının 
miktarına göre verilmesi. 

Saniyen : Kerestelerin istilâdan mukaddemki 
mebaninin şekil ve derecei vüsatine göre itası. 

Salisen : Gerek tohumluklarla vesaiti nakliye 
ve hayvanatın ve gerek kersetelerin tevziatında 
ihtiyar heyetlerinden köy veya mahalle üzerine 
yekhasak bir beyanname alınarak tevziatın bu 
beyannamelere istinaden takdir ve icrası. 

1337 0 : â 
Rabian : Hakkı takdirin belediye ve idare 

meclisleriyle ihtiyar heyetlerinin erbabı vukuftan 
olmak üzere müştereken intihap ve tâyin edecek
leri üç kişilik bir komisyona tevdii. 

Hamisen : Tohumluk olarak tâ vizen verilecek 
zahairin sureti tesviyesinde kanun zürraı muhay
yer bırakmaktadır. Binaenaleyh bu zahair şayet, 
zürra tarafından nakden tediye edilecek olduğu 
takdirde ikraz veyahut taksit senelerinin harman 
mevsimi rayiçlerine göre ve harman mevsiminde 
tediye ettirilmesi ve aynen tediyesi halinde de 
kezalik taksit senesi mahsulünün evsaf cinsinden 
olmak üzere istifa olunması ve bu taktirde med
yun zürra; zahairi mezkııreyi harmanı mütaakıp 
nihayet on beş gün zarfında ya kaza merkezine 
veyahut bittabi aynı kazada olmak şartiyle Hü
kümetin irae ve tâyin edeceği mahalle bilâ mas
raf isal ve teslim etmeye mecbur tutulması. 

Sadisen : Heyeti ihtiyariyenin hilafı hakikat 
beyanname vermesi j^üzünden bir zararı Hazine 
tahassıü edecek olursa heyeti ihtiyariyenin zıman 
ile mesul tutulması gibi ahkâmdan ibarettir. Bi
naenaleyh keyfiyet bu dairede Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 23 Teşrinievvel 1337 

Reis 
İstanbul Kırşehir Ertuğrul 

Ferid Müfid Mustafa Kemal 
İstanbul Konya 

Mehmed Arif Kâzım Hüsnü 
Saruhan Antalya 
Reşad Ali Vefa 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan ma
haller ahalisine muavenet hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstirdadedilen ve edilecek olan 
mahallerde düşman tarafından tahrip ve yağma 
edilen veya harb sebebiyle duçarı hasar olan 
kasaba ve karyelerle çiftliklerin elyevm istifa 
edilmemiş olan Müsakkafat ve Arazi ve Temettü 
vergileriyle Aşar ve Ağnam deyinleri 1337 se-
nei maliyesi nihayetine kadar affedilmiştir. 

MADDE 2. — Mahali mezkûre ahalisinden 
fakru zarureti tebeyyün edenlere yemeklik ve 
tohumluk olarak meccanen zahire tevziine Hü
kümet mezundur. Bunun için Maliye bütçesinden 
(A 99) numarasiyle ve (İstilâzedelere meccanen 
tevzi olunacak yemeklik ve tohumluk) namiyle 
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yeniden açılacak bir faslı mahsusa beş yüz bin 
lira tahsisat vâz'olunmuştur. 

MADDE 3. — Tahrip ve ihrak edilen meba-
ninin inşası için mirî ormanlarından usulü dai
resinde kat'ettirilecek ağaç ve keresteler orman 
resminden muaftır. 

MADDE 4. — Meccanen verilecek kereste
lerin katiyatı istirdat tarihinden itibaren niha
yet üç senede hitam bulacaktır. 

MADDE 5. — Bilâ resim verilen keresteyi 
duçarı hasar olan mebaninin inşasına sarf etme
diği tahakkuk edenler kerestenin piyasa muci
bince kıymetini maa resim tediyeye mecburdur
lar, 

MADDE 6. — Bu suretle verilecek kereste
lerin nevi ve miktarına ve tarifesine göre bilhe-
sap tebeyyün edecek resmi mirîsi Muvazenei 
Unmmiyede (mirî ormanları hasılatı faslına irat) 
ve (istilâzedelere mirî ormanlardan meccanen 
verilecek kereste bedeli) namiyle Maliye bütçe
sinde yeniden açılacak (B 99) faslına tahsisat 
kaydolunacaktır. 

MADDE 7. — îşbu mahaller ahalisine vesa
iti nakliye ve hayvanat tevzii için Maliye büt
çesine yeniden açılacak (C 91) faslına beş yüz 
bin lira tahsisat vâz'olunmuştur. îşbu vesaiti 
nakliye ve hayvanatın bedelleri istifa olunmaz. 

MADDE 8. — îşbu mahallerdeki muhtacı 
muavenet erbabı ziraate üç sene müddet zar
fında ve üç müsavi taksitte gerek aynen, gerek 
nakden tahsil olunmak üzere tohumluk itasına 
Hükümet mezundur. Bunun için iktisat bütçe
sinde (istilâzedelere tâvizen verilecek tohumluk 
bedeli) namiyle yeniden açılacak bir faslı husu
suna beş yüz bin lira tahsisat vâz'olunmuştur. 

MADDE 9. — îşbu kanunun 2, 7, 8 nci mad
deleriyle verilen tahsisatın senei maliyei cariye 
nihayetine kadar sarf edilemiyen miktarı gele
cek senei maliye zarfında dahi istimal edilebile
cektir. 

MADDE 10..-— îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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MADDE 11. — îşbu kanun ahkâmının icra

sına Heyeti Vekile memurdur. 
23 Teşrinievvel 1337 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Heyeti Eeisi Ertuğrul 

Ferid Mustafa Kemal 
İstanbul Saruhan Kırşehir 

Mehmed Arif Reşad Müfid 
Konya Antalya Kozan 

Kâzım Hüsnü Ali Vefa Mustafa Lûtfi 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Be
yefendi! Bu kanun kavanini maliyeye gelmesi 
icabederken gelmemiştir. Encümene verilmesini 
rica ederim. 

REİS — Efendim kanunu yazdınız. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
bu kanun memleketleri düşman istilâsına mâ
ruz kalıp da bilâhara istirdat edilen mahaller 
ahalisinin tehvini zaruret ve ihtiyacı için ve ha-
rabolan mebaninin inşası için yapılmış bir ka
nundur. Bunun için söz söylemek zaittir. Bina
enaleyh bilâmünakasa kabulünü ve kerestenin 
tevzii ve itası hakkındaki mevadda bâzı tadilât 
yapılması lâzımgeliyorsa da bunun da maddele
re geçildiğinde müzakeresini teklif ederim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu kanunun 
lüzumuna değil elzemiyetine hepimiz kaaniiz. 

Şurada bir buçuk milyon lira konmuştur. 
Tahribedilen yerleri şöyle göz önüne getirirse
niz bunlar böyle bir buçuk milyon lira ile yeri
ne getirilemez, vaesefa ki bütçemizin varidatı 
nedir? Masrafı nedir? iki seneden beri bende
niz öğrenemediğim için buna daha fazla mua
venetin imkânı var mı, veyahut yok mu, bunu 
bilmenin imkânı yoktur? Bendeniz bu münase
betle Heyeti Celilenizden rica ediyorum. Muva
zenei Maliye Encümeni biraz daha faaliyeti 
varsa, faaliyete geçsin, sene nihayeti gelmek 
üzeredir, gelecek senenin bütçesini bari yapa
nın. 

SIRRI B. (İzmit) — İkisini birden yapalım. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Zaten öyle olacaktır. 

Bu suretle nereye gittiğimizi bilelim. Şimdi büt
çeye bir buçuk milyon lira koyuyoruz. Azdır. 
Fakat daha verebilir miyiz? Veremez miyiz? 
Bilmiyoruz. Hattâ bunu da verebilecek miyiz? 
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Bilmiyoruz. Sonra bu fecayii tekrar etmekte bir 
mâna yok. Faide yok. Faide süngünün ucunda. 
Bizim bu zavallılara yapacağımız iyilik, şuraya 
koyacağımız p.aradır. Fakat acaba Hükümet ve
receğimiz parayı, tohumluğu, kesilecek ağaçlan, 
alelımiyyâ, şimdiye kadar olduğu gibi, göz yu
marak mı verecek, yoksa şu fedadan bir netice 
çıkarmak için köylülerden yirmi hane, otuz ha
ne şurada, burada dağılmaları sıhhi ve müçte-
mi bir tarzda mı yapacak? Bunun için bir dü
şüncesi var mı, yok mu? Bu cihetler hakkında, 
alâkadar olan Dahiliye, Sıhhiye ve Maliyeden 
hangisi cevap vermek arzu buyurursa cevabını 
dinlemek istiyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, 
Vehbi Beyefendinin söylemiş oldukları esas iti
bariyle gayet doğrudur. Hakikaten verilecek 
paranın az olduğuna kaaniim. Fakat bu parayı 
vereceğimizi bilmiyordum. Memleketin vaziyeti 
maliyesini hakikaten hiçbirimiz bilmiyoruz ve 
bunu gösterecek elimizde bugün bir muvazene 
kanunu mevcut değildir. Yalnız bendeniz bu ka
nun dolayısiyle bâzı mâruzâtta bulunmak isti
yorum. Şimdiye kadar bu tarzda birçok mua
venet maksadiyle kanunlar yapılmıştı, fakat bu 
kanunların hiçbirisi bilfiil faide vermemiştir.' 
Bundan zenginler istifade etmiştir. Meselâ, bu
rada çiftliklerin rüsumdan veyahut vergiden 
affı mevzuubahistir. Bir fukaranın vergiden af
fını anlarım. Fakat çiftliklerin affını hiç an
lamam. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Tahrip var.. 
ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Tahrip var

dır. Fakat onlar da milleti tahribetmiştir. Ek
meğin okkasını senelerden beri kaça yiyoruz? 
Düşününüz. 

Sonra bendeniz bu kanun aleyhinde deği
lim, lâzımdır. Fakat tatbikat itibariyle söylü
yorum. Meselâ; Erzurum, Trabzon ve saire... 
Vilâyatı Şarkiye işgalde kaldığı halde aşar, ağ
nam ve saire vergileri affedilmemişti. Bu istis
nai muameleyi anlıyamıyorum. Bu taraftaki 
halk ne kadar zarar ve ziyan gördüyse, onlar 
da gördüler. Bunun ayrısı gayrisi yoktur. Son
ra vaziyeti maliyemiz oraların istilâya mâruz I 
kalıp istirdadolunduğu zaman, bu zamana göre 
de daha fena bir haldeydi. Öyle olduğu halde IIü- j 
kümet kendi işlerini çevirmek için, çünkü, baş
ka yerden para almanın imkânı yok. Aşar, Ağ-
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nam ve saire vergilerini vilâyatı Şarkıyede affet-
memişti ve bu arada da zannetmem ki, şu dar 
zamanda affedebilsin. Burada vilâyatı Şarkiye 
muhacirini sürünmüştür ve elyevm yerlerine gi
dememiştir. Yollarda görüyorsunuz ki, sürünü
yorlar. Yollarda ne halde olduğunu bendeniz 
gördüm. Şimdi müsaade buyurun," yanlış anla
şılmasın. Bu biçarelere yardım edilmesin demi
yorum. Fakat bütçenin, vaziyeti maliyemizin 
fevkinde muavenet edeceğiz, diye memleketin 
bütün halkını aynı dereceye indirmiyelim. Ben
deniz birkaç gün evvel yolda gördüm. El'an 
halkın vesaitine vaziyed edildiği içindir k i ; dö
vülmemiş, biçilmemiş pekçok zehair var. isti
lâya uğrıyan vilâyatı Şarkiye bu halde, Garp 
işgal altında; biz bunların tehvini ihtiyaçları 
için diğerlerini o hale getirmiyelim, sonra ne 
olacak? Bunu bir türlü anlıyamıyorum. Onun 
için rica ediyorum. Bu kanun, Kavanini Maliye 
Encümenine gitsin. Epeyi zamandan beri ihti
kâr yaparak zengin olan çiftlik sahipleri ve sa
ire bu kanundan çıkarılsın. Hakikaten muhtac-
olanlar kimler ise onlara Hükümet zar, zor yar- * 
dimini yapsın. Çünkü, yardım edecek Hükümet 
değil, yine fakir halktır. Onun için rica ederim, 
Kavanini Maliye Encümenine gitsin ve böyle 
zenginlere ait kayıtlar çıkarılsın. «Muvafık, mu
vafık, sesleri» (Müzakere kâfi, sesleri) 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Rufekanm 
bir kısmı söyliyeceğim sözleri söyledikleri için 
bu kürsüye çıkmıyacaktmı. Fakat, Ali Şükrü 
Beyin bu teklifi üzerine kürsüye gelmek mec
buriyetini hissetim. Kanun gayet müstaceldir. 
Binaenaleyh, encümen, encümen dolaşamaz. 

ikincisi, ihtikâr ile şöyle yaparak, böyle ya
parak zengin olanlar sebebiyle tehire uğratı-
lamaz. Buhusus zannımca o zavallı memleketle
rin zenginleri de fakir bir haldedir. Eğer 'Ce
nabı Hakkın iııayetiyle birçok zenginler kal
mış ise onları düşünmeye hacet yok. Elverirki 
vasat kısmına, fakir kısmına kadar; musavat-
sıziüv zuhura getirilmesin. Binaenaleyh mesele 
tatbik meselesidir ve Şükrü Beyin teklifi, esas 
itibariyle, teferruat itibariyle bir taKmatname 
ile tesbit edilir, Encümene taallûku yoktur. 

Arkadaşlar bu parayı az gördüler. Ben Ma
liye Vekiline sorarım; pek az olan bu bir bu
cuk milyon lirayı tediyede hatta sürat göstere
bilecek mi! Eğer gösteremiyecekse ve httaâ 
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betaatle tediye edemiyecekse beyhude yere vi-
lâyatı Şarkiye kardeşlerimizi senelerce sürün
dürdüğümüz gibi, avuttuğumuz veçhile bu se
fer de Garbtaki kardeşlerimize de beyhude ye-
ye kendimizden imdat beklemek halinde bırak-
mıyalım. Tuhaf bir madde var. Onu söyliyeyim 
de ondan sonra kürsüden ineyim. (Maddelere 
geçilmedi sesleri) Verilen para 1338 senesinde 
de sarf edilir, ne! Verilen bu bir buçuk milyon 
lira, güya bir buçuk milyar gibi imiş 1337 de 
sarf edilemezse 1338 senesinde sarf edilebilir-
miş. Eğer Hükümet bunu sarf etmekte müşkü
lâta uğııyacak ise meseleyi de, kanunu da bıra
kalım. 

OSMAN B. (Lâzistan) •— Arkadaşlarımız 
kanun hakkında söylediler. Şüphesiz muhtacı 
muavenet olan bu biçarelere muavenet lâzımdır. 
Fakat ; hükümet muğlak bir kanun yapmıştır. 
Zannederim, biçareler bundan istifade edemi-
yeeekler, fakat şimdi bir şey söylemiyeceğim. 
Encümene de gitmesin. Bu kanunda kabul ede
lim ve Hükümet de mutlak bir surette istiyor. 
Fakat bendeniz söz veriyorum. 2 ay sonra bu
radan hükümete soracağım ki ne verdiniz ? Şim
di bu kanunu müstaceliyetle kabul edin. 

NECÎ'B B. (Ertuğrul) — Her ne vakit bu
radan memleket için bir şey mevzuubahsolsa, 
derakap vilâyatı Şarkiye meselesi ortaya çıkar. 
Vilâyatı Şarkiyeye verilmemiş ise verilmeliydi. 
Fakat muavenet edilmemiş, ne yapalım! Rica 
ederim bir birimizi böyle kıskanmıyalını. 

DURAK B. (Erzurum) — Bir mebus ağzın
dan ne yapalım sözünü işitmiyelim. Kıskançlık 
değildir.. (Gürültüler) Müracaat olmamıştır, 
ne yapalım demek, ne demektir, bir mebus böy
le söz söylemez zannederim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Yine verelim eli
mizden gelirse. 

DURAK B. (Erzurum) — Demek ki onlar 
şecer gibi bir şeyler. Rica ederim. Onlar insan 
değil mi? 

REÎS — Rica ederim, itidal ile müzakere 
edelim. 

DURAK B. (Devamla) — Bu Vilâyatı Şar
kiye meselesini yine ortaya mı çıkarıyorsunuz. 
Onlar hakkını istemiyecekler mi? Efendiler! 
«Gürültüler» 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Efendim, bu Yu
nan istilâsına maraz kalan memleketler aylarca 
zaman Anavatana siper olmuştur. Uzun mud
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detler birçok ordular ilbas ve iaşe etmiştir. On
dan sonra Yunan istilâsı altına geçmişlerdir. 

.Yakılmış; ne mal kalmış,, ne can kalmış ve hattâ 
mukaddesata tecavüz edilmiş, ırz. ve namusa te
cavüz edilmiş, yani bu memleketlerin zayiatını 
hiçbir zaman telâfi edemeyiz. Verdiğimiz para 
çok bir şey değildir. Bunun için Anavatan uğ
runda harabolan, yıkılan, ezilen kardeşlerimi
ze bu muavenet hiç hükmündedir. Bu yerlere 
muavenet etmek en mukaddes vazifemizdendir. 
Fakat şüphesiz bu kanunda bâzı muğlâkıyetler 
var. Maddelere geçildiğinde mevzuu müzakere 
ederiz. Heyeti umumiyesinin kabulünü rica 
ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bende
niz bu hususta uzunboylu söz söylemiyeceğim. 
Bizim memaliki Osmaniyenin şu son zamanlar
da ekser yerleri de böyle istilâya mâruz kaldı, 
yıkıldı, mahvoldu. Yalnız bir şey hatırlatmak 
istiyorum ve şimdi bir arkadaşım bir şey söyle
di. Ona cevap vermiyecektim, fakat vereyim. 
(Yerme sesleri) Vazifemdir efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—- Bizim dahi vazifemizdir. 

DURAK B. (Erzurum) — Yani tehdit mi 
ediyorsun beyefendi! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Reis Bey! Söylesin de söyliyeceğim. 

DURAK B. (Erzurum) — Ne yaparsınız ba
kalım? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— öyle ise söyleyiniz bakalım! Reis Bey söz is
terim. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu memleketin 
bütün ateşiyle yanan kardeşlerdir. Hepisi de be
nim kardeşimdir. Hepsi birdir, ayrı gayrı yok
tur. Yaraları düşünelim efendiler rica ederim ! 
Hissiyata kapılmıyahm. Oturunuz yerinizde. Bu
rada söyliyen bu memleketin bütün ateşiyle ka
nayan kalbi yanan bir arkadaşınızdır. Onlar da 
bunlar da benim kardeşimdir. Gözünüzü açın. 
Başka bir şey söylemem. (Devam, sesleri) Ve 
söyliyenlere cevap vereceğim, efendiler! Bu Mec
lisi Âlide zaman, zaman mülteciler hakkında 
uzunboylu müzakerelerimiz olmuştur; hattâ 
Şarkta değil, Garpta da bir kısım vilâyatımı
zın düşman istilâsı altında kaldığı zamanlar, 
yine bu müzakereler devam etmişti. Hatırımız-
dadır k i ; bundan üç, dört ay evvel 150 bin lira 
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bir avans almak için bu Meclisi Âlide pek hara
retli münakaşalar cereyan etti ve bu kürsüde 
yine bendenize birçok hücumlar vâki olmuştu. 
Ve bu hücumların esbabı; arkadaşlar, oralarda 
çekilen sefaleti bilmiyorlardı ve bilmediklerin
den dolayı hücum ediyorlardı. Ben hiçbir va
kitte bu arkadaşlarıma, bu kanunu getirene ve 
bu kanunu kabul taraftan olanlara hücum et-
miyeceğim ve bunlar haklıdırlar. Onlara bir 
buçuk milyon lira değil, beş milyon lira verelim. 
Bu da kâfi değildir. Elimizden gelirse, ne ka
dar noksanları varsa hepsini ikmal edelim. Fa
kat ; efendiler yalnız şunu da söyliyeyim ki; fe
lâket gören yerlerden bir arkadaşımız bir şey 
söylediği vakit o arkadaşımıza hücum vâki ol
masın. Size bir şey derhâtır ettirmek isterim: 
Bir arkadaşımızla burada uzunboylu münaka
şa etmiş idik ve bize fazla hücum etmişti, ismi
ni söylemek istemiyorum. Biz o zaman da yan
mış kavrulmuş insanlar için para istiyorduk, 
bugün vilâyatı Şarkiye mültecilerine verilen o 
yüz elli bin liradır ki ; bu da hicret dolayısiyle 
verilemedi ve kaldı. Hiçbir muhacirin gittiği 
yoktur, efendiler. Onlar da insandırlar... Böyle 
olduğu halde biz, o günden beri hiçbir Vekâle
ti izaeetmedik... Meclisi Âliye de tekrar mü-
racaatte bulunmadık; Çünkü bütün dünya böy
le oldu. Muhacir oldu, biz nasıl kalkıp da para 
istiyelim? Sükut ettik... Bizim şimdi temennimiz 
buralara, bura ahalisine para verilmekle be
raber onlara da verelim... Onları da hatırdan 
dur tutmamalıyız efendiler... Onları da biran ev
vel memleketlerine gönderiniz. 

, Demin bir arkadaşım bu kürsüden dedi ki : 
Ne vakit böyle bir mesele çıkarsa bir vilâyatı 
şarkiye meselesi çıkar. Vilâyatı Şarkiye, vilâ
yatı Gargiye ne demektir efendiler? Oraların 
ahalisi yedi seneden beri kavruluyor, efendi
ler; birinci senesi değil, ikinci senesi değil, üçün
cü senesi değil, yedinci ayı değil, yedinci sene-
sidir. Arkadaşlar bu insanlar malını vermiş, pa
rasını vermiş, arazisini kaybetmiş, çoluk çocu
ğu ile sefil sürünüyorlar. Bunları söylemek bi
zim her gün hakkımızdır. Binaenaleyh ben bu 
kanunun aleyhinde değilim. Onlar da bizim 
kardeşlerimizdir. Vilâyatı Şarkiye ile onlar 
arasında hiçbir fark yoktur. Fark var diyenler 
haindir. Onun için ben bu kanunun reddini 
teklif etmiyorum, kabulünü teklif eyliyorum. 

Fakat Meclisi Âlinizden rica ederim, diğerle
rine de gözünü çevirsin! Onlar için de aynı bun
lar gibi kalbleriniz yansın. Söyliyeceğim bundan 
ibarettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, demincek 
bir noktayı arz etmeyi unuttum. Kurtulacak 
memleketlerin daha üç, üç buçuk milyon nüfu
su vardır. Bunlar da muavenete arzı iftikar ede
cektir. Fakat bendeniz tekrar edeceğim, bu pa
ralar bütçeye konuyor. Biz bu paraları bütçeye 
bilerek koyalım. 

Dr. ADNAN B. (istanbul) — Bunun bütçe 
ile alâkası yoktur. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim, bir mil
yon beş yüz bin lira açıktan para vereceğiz. Ve 
bunun da beş para kadar kıymeti olmıyacak. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mese
le yanlış bir mecraya gidiyor, anlaşılamıyor, Mu-
vazenei Maliye Encümeni izah etsin. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Yanlış mecraya git
miyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Para 
verilmiyecek, yalnız tohumluk verilecek. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Aşar, varidat de
ğil midir? Bu Devletin bütçesinde. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Değil ya... Yine mil
letten ve o livadan alınmış. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Ya nereden alaca
ğız? Tabiî o livadan alacağız, öteki livadan ala
cağı?. Her yerden alacağız. Binaenaleyh böy
le karanlığa gidiyoruz, ve bu para da azdır. 
Ben kabulü taraftarıyım ve bir an evvel kabul 
edelim. Fakat temenni edelim ki, bütçedeki faz
la masrafları keselim ve buraya koyalım. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, düşman istilâsından istirdadedilen 
mahaller ahalisinin n»e derecelerde sefil düştük
lerini ve ne derecelere kadar muhtacı muave
net olduklarını burada teşrih edecek değilim. 
Bu meseleyi Heyeti Celileniz, bütün bu tefer-
ruatıyle birlikte bilir. Bunların her halde mu
avenete muhtacoldukları bir hakikati katiyedir, 
Hükümetin teklifindeki muavenetler başlıca iki 
kısımdır. Birisi müspet olan muavenettir... 1337 
senesinde ve 1337 senesine kadar tahakkuk et
tiği hald'e henüz istifade edilmiyen vergi borç
ları; âdeta gayrikabili istifa bir hale geldiğin
den dolayı, Hükümet; talebetmemeyi muhik bu
luyor. 
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İkinci kısım, muavenet müspettir. Yani, on

ların iaşe ve idamei hayatlarını ve biraz da zi-
raatlerini temin gayesine matuf bir muavenet
tir ki, bunun için de başlıca iki şekil vardır. 
Muhtacı muavenet olanlar için bir zaman; ia
şelerine kâfi miktar zahireyi Hükümet; bittah-
kik, muhtacı muavenet oldukları ve başka su
retle temini maişetleri imkânı bulunmadığını 
anladığı erbabı ihtiyaca meccanen ve diğer ta
raftan bunların ihtiyaçlarını âtiyen kendi seme-
rei mesaileri ile temin edebilmeleri için muhta-
coldukları tohumluk zahairi vermek istiyor.. 
Bundan maada oldukça erbabı yesardan olan 
ve bilâhara iade etmek iktidarında bulunanla
ra da mahza tohum tedarik etmekte müşkü
lâta uğramamak üzere tavizen tohumluk ver
meyi derpiş etmiştir. Bittabi bu muavenetin; 
bu mahaller ahalisini terfih edecek mahiyette 
olmadığını Hükümet de sizinle beraber mute-
riftir Vaziyeti maliyemiz daha ziyade müsaicl-
olsaydı bunlara/daha büyük mikyasta muavenet 
etmeyi arzu ederdik. Bu suretle vaziyeti mali
yemizin ne suretle olduğundan bahsetmiyorum. 
Bunların uzun uzadıya mahallî müzakeresi ya
kında müzakere »edilecek olan 1337 senesi ]Vh> 
vazenei Umumiye lâyihası olacaktır. Teklifata 
dikkat buyurulursa bu muavenet, nakdî mua
venet değildir. Bilirsiniz k i ; tekâlifi milliye şek
linde ve birçok mahalleri üşrü itibariyle bun
lar Hazine varidatında aynen mevcuttur. İkti
sat Bütçesine koyarak tavizen vereceğimiz to
humluk zahairi dahi Hükümetin elinde bulu
nan zahairi üşriyeden yani ayniyattan ödiyece-
ğiz. Bittabi birçok ihtiyaeatı mühimmeyi kar
şılamakla uğraştığımız bir zamanda nakdî mu
avenetler müşkül ve Vehbi Bey arkadaşımızın 
söylediği gibi hakikaten sıkacak bir vaziyettir. 
Burada bizce mucibi suhulet olan nokta, yapı
lacak olan muaveneti ayniyattan olmasından 
tevelıüdediyor. Zannederim, tamamen değilse 
bile, ehemmiyetli bir nispette bu mahaller aha
lisine aynen muavenet edecek bir vaziyette 
bulunuyoruz. Diğer bir muavenet; o da bir 
verginin affına müncer oluyor. Tahribedüen 
memleketlerin serveti umumiyesinc dâhil olan 
mebaninin bir an evvel inşa edilmesi ve açık
ta kalan ahalinin bir an evvel meskenlerine, 
mevalarma sahibolabilmeleri için mirî orman
larından kesecek oldukları ağaçları orman 
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bedelinden affetmek... Görülüyor ki, muavenetin 
bir kısmı henüz istifa edilmiyen tekâlifi dev-
leto ve şimdiye kadar tahakkuk etmiş olan 
Arazi Vergisine, Aşar borçlarına, muayyen ve 
mahdudolan ve bilâvasıta cari tekâlife mün
hasır kalıyor. Bunların henüz istifa edilmi
yen yani tahakkuk 'etmiş olduğu halde isti
fa edilmemiş olanlarını affetmek istiyoruz ki, 
zaten sefaleti halleri dolayısiyle bu vergile
ri edaya kabiliyetleri kalmamıştır. Âdeta gay-
rikabili tahsil bir hale gelmiş olan vergileri 
affetmek istiyoruz. Yapılacak olan muamelei 
muavenet tamamen ayniyattan ibaret olacak
tır. Kendilerine verilmesini derpiş ettiğimiz 
vesaiti nakliye, hayvanat ve saire de, bir ar
kadaşımızın söylediği gibi, daha ziyade Hü
kümet elinde bulunan ve bilhassa ordu elin
de olduğu halde ordu ihtiyacatıııa kâfi gel-
miyen, zayıf düşen ve fakat hususi bir hiz
mette, çiftliklerde eşhas elinde her halde 
istifade edilmesi melhuz olanlarıdır. Bunları 
da meccanen vermek istiyoruz. Bittabi emvali 
devlet olmaları dolayısiyle bunların mecca
nen verilebilmesi ve hattâ satılabilmesi kanu
na vo Heyeti Celilenizin müsaadesine muhta-
colmakla böyle bir kanun da yapmak istiyo
ruz. tdareten yapılmasına imkân olan mua
venet de Hükümetçe derpiş edilmektedir ki, bu 
da kanuna mütevakkıf olduğu için Hükü
met doğrudan doğruya yapmak teşebbüsüne 
d« başlamıştır. Bunlar meyanmda bilhassa bâ
zı sınıfların hidematı askeriyelerinin tecili gi
bi hususa t da vardır ki, bunlar kanuna ait 

I ahkâm olmadığı için buraya dercedilmemiştir. 
j Kanuna dercedilmesi zaruri olan muavenetler, 

bilhassa Heyeti Celilenizin müsaadesi ile ola
bilecek olan tohumluk, yemeklik zahire itası, 
Orman resminin affı tahakkuk etmiş bekaya kal-

I mış tekâlifin affı cihetlerine münhasırdır. 

Vaziyeti maliyemizin müşkülâtı, bunlara lâ
yık olduğu derecede muavenete müsaidolma-
makla beraber mümkün olan muaveneti de di
riğ etmemek, her halde Hükümetin vazifesi ve 
Heyeti Celilenizin de tasvibedeeeği bir mesele
dir. Aynen muavenet bizce tahtı imkândadır, 

, Bunu yapacağız. Bir an evvel tatbikata başla
mak üzere kanunun umumi müzakeresini kâfi 
görerek maddelere geçilmesini ve kabulünü ri
ca ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 
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VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, köylerin 

inşası hakkındaki sualimize de cevap versinler. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 

Efendim, bittabi bu gibi hususatm suveri tat-
bikıyesi için alâkadar olan Dahiliye, Maliye 
ve iktisat Vekâletleri arasında bir talimatna
me yapılmak lâzımgelir. Yapılacak muavene
tin her halde erbabı ihtiyaca olması ve mecca-
nen iaşe edilmeleri ve meccanen tohumluk ve
rilmek için lüzum varsa bunları tahkik ve tet
kik için bir heyet teşkili ve mahallerinden ora
larla alâkadar olan zevattan yapılacak komis
yon vasıtasiyle tesbiti lâzımdır. Yani hizmet 
behemehal mavuzıa lehine masruf olabilmek 
için her halde sureti tatbikıyesini yapmak za
ruri bir keyfiyettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hayır efendim, ben
denizin suali, on haneli, on beş haneli birtakım 
köyler vardır, müteferrik ve gayrisıhhi yerler
de yapılmıştır. Bunlar bu vesile ile toplanacak
lar mı! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bittabi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
de inşaatın kavaidi sıhhiyeye göre yapılması için 
bunları Dahiliye Vekâletiyle konuşarak bunu 
temine çalışacağız ve bir yere vereceğimiz ke
restenin ve diğer şeylerin behemehal mavuzıa 
lehine sarf olunması lâzımdır. Yani mirî or
manlardan bilâresim kesilecek olan keresteler 
hakkında bâzı arkadaşların izhar buyurdukları 
hissiyata tercüman olmak istiyorum. Maksa
dımız bâzı ağniyaya apartman, akarat ve saire 
yapmak değil, bilhassa muhtacolan, mekansız, 
mevasız kalmış olan fukarayı halkın meskenle
rini yapmak ve bunun esbabını bir nizamname 
ile temin etmektir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bir sual sor
mak istiyorum. Tahribedilmiş olan manatıkta 
yapılacak şeylerin evvelemirde takrir ve tesbit 
ile bir proje dâhilinde olmasını Hükümet taah-
hüdediyor mu? Yani halka rehber olmak üzere 
Hükümet bir teşkilât yaparak mı muavenet ede
cek, yoksa herkesi kendi keyfine mi bırakıyor? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Hayır efendim, bu işlerin heyeti umumiyesini 
idare edecek heyetler ve mütehassıs zevattan 
mürekkep bir komisyon vücuda getirilecek ve 
bunları mahallî ihtiyaeatma göre tesbit edecek.. 
(Harcırahla, yevmiye ile sesleri) hayır efendim 
bunlar-mahallinde olaeak. Buradan kimse göu-
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ı derilmiyecek. Yevmiye filân yoktur. Tamamen 

ora ahalisi arasından yaptırılacaktır. Belki o ha
valinin mebuslarının bu hususta bilfiil çalışma
larını hizmeti vataniye olarak dahi istirham ede
ceğiz ve bir hizmeti vataniye olarak onların faa
liyetlerinden istifadeyi düşüneceğiz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Hükümetten 
I rica ederiz, bir proje ile bize gelsinler. Şurada, 

şu şekilde diye henüz elimizde tevzii mesaiyi 
gösterecek malûmat yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim, bir de aslolan, muhtacolduğumuz salâ
hiyeti kanuniyeyi iktisabetmektir. Ondan son
ra bu salâhiyeti kanuniyenin müsmir olması ve
ya mavuzıalehine masruf olabilmesi için biz siz
ler kadar çalışmaya mecburuz ve belki kendimiz 
yapmak istediğimiz için bu işi ne kadar iyi şe
kilde yapmak mümkünse onunla biz de sizin ka
dar alâkadar olduğumuzdan elbette en iyi şekil
de yapmaya çalışacağız. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Beyefendi o tah-
ribedilen yerlere kâşane yapmak için bütün 
amelelerimizin mevcut mesaisi kâfi gelmez. Şim
dilik öyle şeyler dursun. Bu adamları o kıştan 
korumak için zeminlik yapmak istiyoruz. Kâşa
ne yapmak istemiyoruz. Onun için projeye, pro
grama ihtiyaç yoktur. Bu adamları bu kıştan ko
ruyunuz. Mesele bundan ibaret olsun. îşte biz 
müstaceliyeti bunun için kabul ettik. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Biz de böyle muavenetler istiyoruz. Onları bir 
an evvel barındırmak istiyoruz. 

ZAMÎR B. (Adana) —Harb dolayısiyle Ada-
na'da birçok tahribedilmiş köyler vardır. Bu ka
nun onlar için de cari midir, değil midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Tabiî efendim. 

REÎS — Ekseriyetimiz kalmadı efendim. 
ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Böyle 

mühim bir vazifeyi terk edip gidenler hakkın» 
da yoklama yapılsın, teşhir edilsin, rica ederim 
bugün açlıktan ölen ve can çekiştiren adamlar 
varken, böyle müzakereyi terk edip gidenler 
hakkında kanun ahkâmını tatbik edin. 

REÎS — Rica ederim, Riyasetin vazifesine 
müdahale edilmesin. Riyaset ekseriyet olup ol
madığını bilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) —Celse 
açılırken ekseriyetle müzakereye başladık. Rica 
ederim şfeödi müzakere edeöiftriz. 



BÎR MEBUS B. — Efendim, dışardaki ar
kadaşlar geldiler. Şimdi ekseriyetimiz vardır. 

REİS — Efendim Riyasetin vazifesine mü
dahale etmeyiniz, Riyaset ekseriyet olup olma

dığını bilir. 
Efendim mevcudumuz 148 olup nisabı müza

kere mevcudolmadığmdan Perşembe günü içti
ma edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Yenişehirli Ethem Paşanın af fi hakkındaki Kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kabul 

Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Necmeddin B. (Siird), Emin B. 
(Ergani), Mustafa Ef. (Siverek), Mehmed Na
dir B. (İsparta), Hasib B. (Maraş), Tevfik B. 
(Erzincan), Mustafa B. (Dersim), Necati B. (Er
zurum), Abdullah Ef. (Adana), Emin Ef. (Ay
dın), Müfid Ef. (Kırşehir), Hasan Hayri B. 
(Dersim), Şemşeddin Ef. (Ankara), Vehbi B. 
(Niğde), Cemil B. (Kütahya), Hüseyin Avni B. 
(Erzurum), Hacı Nuri B. (Siird), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Nafiz B. (Canik), Behçet B. (Kalı
ğ ın) , Nuri B. (Bolu), Besim Atalay B. (Kütah
ya), Mazhar B. (Aydın), Mehmed Vasfi B. (Ka
rahisarı Şarki), Ramiz B. (Dersim), Doktor Fu-
ad B. (Bolu), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Ali Vâsıf B. (Gene), Hüseyin B. (Erzincan), Ce
lâl B. (Gene), Halil Hûlki Ef. (Siird), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Hilmi B. (Ardahan), Ha
lil İbrahim B. (İzmit), Şakir B. (Ankara), Fey
zi Ef. (Malatya), Şerif B. (Sinob), Tattıir Ef. 
(Kângırı), Celâleddin B. (Trabzon), Enver B. 
(İzmir), Arif B. (Konya), Hacı Ahmed Ef. 
(Muş), Emir Pş. (Sivas), Kadri B. (Diyarbe
kir) , Kadri B. (Siird), Hakkı Hami B. (Sinob), 
İsmail Remzi B. (İsparta), Sırrı B. (İzmit), 
Mustafa ^abri B. (Siird), Ömer Vehbi Ef. (Kon
ya), Osman Kadri B. (Muş), Yahya Galib B. 

edenler) 

(Kırşehir), Besim B. (Kastamonu), Ali Şükrü 
B. (Trabzon), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Sırrı B. (Ergani), Operatör Emin B. (Bursa), 
Sabri B. (Kastamonu), İbrahim B. (Karesi), 
(Arif B. (Bitlis), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Şükrü B. (Canik), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Halil ibrahim B. (Er
tuğrul), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Hacı Ha
yali Ef. Urfa, Hafız Mehmed B. (Trabzon), Sa-
dullah B. (Bitlis), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), 
Ziya B. (Kângırı), Cevdet B. (Kütahya), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Hakkı B. (Erganimadeni), 
Rüstem B. (Oltu), Derviş B. (Mardin), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Mustafa B. (Antalya), Dur
sun B. (Çorum), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), 
Hamid Ef. (Diyarbekir), Mehmed Vehbi Ef. 
(Konya), Mehmed Ef. (Adana), Besim B. (Kas
tamonu), Memduth B. (Karahisarı Şarki), Ali 
Haydar B. (İçel), Ali Vefa B. (Antalya), Sa-
lâhaddiıı B. (Mersin), Durak B. (Erzurum), 
Hafız Hamdi Ef. (Biga), Abdulgani B. (Muş), 
Emin B. (Eskişehir), Mesud B. (Karahisarı Şar
ki), Fikri B. (Genç), Fevzi B. (Batum), Rifat 
Ef. (Konya), Midhad B. (Mardin), Âlim Ef. 
(Kayseri), Lûtfi B. (Malatya), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Ali Ef. (İçel), Musa,Kâ
zım Ef. (Konya), Refik Şevket B. (Saruhan). 

Reddedenler 

Vehbi B. (Karesi), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Şükrü B. (Boluı)> Mehmed B* (Eskişehir), Cavid 
B. (Kars), Hasan Basri B. (Karesi), Hamdi B. 
(Ertuğrul), Yasin B. (Gazianteb), Hafız Şahin 
Ef. (Gazianteb), Doktor Suad B. (Kastamonu), 
Al iRizaB. (İstanbul), Fikri Faik B. (Genc),Ra-

gıp B. (Kütahya), Doktor Mustafa B. (Kozan), 
Faik B. (Edirne), Abdiilgafur Ef. (Karesi), Hay
dar B, (Van), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Ahmed 
Mazhar B. (İstanbul), Arif B. (İstanbul), Veh
bi B. (Bitlis), Hüseyin Avni B. (Kozan), Mah-
mud Said B. (Muş), Süreyya B. (Saruhan) r Ne;. 
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şet B. (Üsküdar), Ali Süruri Ef. (Karahisarı I 
Şarki), Süleyman Sırn B. (Yozgad), Hüsnü B. 
(Bitlis), ismail Safa B. (Mersin), Ali Riza B. 
(Kars), Fahrettin B. (Kars), Sıddık B. (Çorum), 
Recai B. (Trabzon), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), ismail B. (Erzurum), Rasim B. (Cebelibere- | 
ket), Ali Ulvi B. (Burdur), Tunalı Hilmi B. (Bo- I 
lu), Rasih Ef. (Antalya), Sami B. (içel), Meh
med Ef. (Biga), Ahmed Akif B. (Batum), Ha-

Müstenkifler 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Cemil B. (Kütah

ya), Hakkı B. (Van), Rifad B. (Kayseri), Ali 
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san Fehmi B. (Gümüşane), Zekâi B. (Adana), 
Yusuf izzet Pş. (Bolu), Tahsin B. (Aydın), Muh
tar B. (Mersin), Tevfik Ef. (Kângın), Mehmed' 
Ruşen B. (Gümüşane), Emi'n\B. (Erzincan), Şe
ref B. (Edirne), Dr. Âbidin B. (Lâzistan), Hâ-
mid B. (Biga), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), 
Hacı Süleyman Ef. (izmir), Yunus Nadi B. (iz
mir), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Zamir B. 
(Adana), Rıza Vâmık B. (Sinob). 

Haydar B. (Gene), ve ismi tasrih edilmemiş iki 
müstenkif daha vardır. 
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