
D E V R E : I C İ L T : 14 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

» Ö « 

Yüz üçüncü İçtima 

1.11.1337 Sah 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Azayı Kiram muamelâtı 
i. — istanbul Mebusu Ferid Beyin Pa

ris Mümessili iğine, Muhtar Beyin Tiflis 
Mümessilliğine tâyinleri d olay isiyle kendi
lerine mezuniyet yerilmesi 12 

2. — Melbuslardan bâzılarına izin Veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 27 

3. — Teklifler 11 
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 

Beyin, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun tadİH hakkında kanun teklifi (2/369) 11 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya hareketi •arzından mutazarrır 
olanların Müsakkafat vergilerinin affına 
ve kendilerine meecanen kereste itasına 
dair kanun teklifi (2/364) 11 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Bey ve refikinin, 11 Eylül 1337 tarihli 
Gümrük Kanununun mevkii meriyetten 
ref'ini muta zammın kararnamenin mülga 
olduğuna dair kanun teklifi (2/368) 11 

4 — Muş Mebusu Hacı Ahımed Ha m di 
Efendinin, Memurini mülkiyenin teshili 
vazaifi hakkında kanun teklifi (2/367) 11 

Münderecat 
Sayfa 

10:11 
12,27 

5. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi
nin, Kurayı mevkufe Aşar bedelâtı hak
kında kanun teklifi (2/366) 

6. — Konya Mebusu Musa Kâzım Efen
di ve rüfekasmm, İstiklâl Mahkemesince 
nefye mahkûm edilmiş olan Hasan Efendi-
zade Niyazi Efendinin 'affına dair kanun 
teklifi (2/365) 

4. — Tezkereler 
1. —• İstanbul Mebusu Ferid Beyin, 

Türkiye'nin Paris Mümessilliğine tâyin 
edildiğine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

2. — İstanbul Mebusu Muhtar Beytin, 
Ti 1:1 is Mümessilliğine tâyin edildiğine dair 
İcra 'Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

3. — Sakarya muharebesinde fedakâr
lık gösteren ümera, zâhitan ve efradın kıs
men İstiklâl madalyası ve kısmen takdir
name ile taltiflerine mütaaüik iki kıta def
terin gönderildiğine dair Gar]) Cephesi Ku
mandanlığının tezkeresi 

4. — İstiklâl -Marşı bestesinin Istanbul-
ca bir heyeti -musikiye marifetiyle intihab-
edilmesi hakkında. Maarif Vekâleti tezke
resi 

Sayfa 

11 
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5. — Takrirler 
1. — Sivas Mebusu Rasim Beyin, Mös

yö Pier Loti'ye Türk Milletilnin selâm ve 
şükraniyle fbtir hediye gönde^lımle'sine dair 
takriri 12 

6. — İkinci defa reye konulan kanun 
lâyihası 16 

1. — Düşmandan istirdadedilıen ve edi
lecek olan mahaller ahalisine muavenet 
hakkında kanun lâyihası 16,17,28 

7. — Mazbatalar 18 
•1. — Erzurum Mebusu 'Salih Efendinin, 

Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye mütaallik 
eeılbedileoek kitapların Gümrük Resmin
den istimnalarına dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/323) 18 

2. — Kütahya Mîebusu Cemiİ Beyin, 
Sükna icarlarının haddi mâkule ircaı ile 
ihtikârın men'i için Heyeti Vekiıleieıe teda-
bM muktazîye icrasına dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/321) 18:19 
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Sayfa 

12 
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3. — Kütahya (Mebusu Cemil Beyim 
Mecaİisi Umumiye âzası yevmiye ve 'har
cırahlarının miktarı hakkında îdarei Umu-
aniyei Vilâyat Kanununun 116 neı mad
desini muaddil 99 numaralı Kanunun bi
rinci maddesinin tadil]! hakkında kanun 
teklifi ve Lâyiha Eneü'meni mazbatası 
(2/322) 19:20 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İh
tikârın men'i i'çi/n devairi fbelledliyenin her 
.nevi eşyaya, narh vaz'ıma s^lâhiiyattar ol
ması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası (2/320) 20 

5. — Safranbolu isyanında ferdan zi-
ımethal olanların* affına dair İcra beklileri 
Heyetti Riyaseti tezkeresi ve Adliyle Etn-
cümeni mazbatası 20:24 

8. — Beyanat 24 
1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal 

Beyin, Fransa ile akdedilen iliTâf name hak
kında beyanatı 24:27 
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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

BEtS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Meclis küşdediidi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Ziya Hurşid 'Bey 
tarafından okundu.) 

:„. 1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

'(Birinci ve ikinci celseler hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı esbak 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Geçen 
içtimadan kalan Memaliki mustahlasa ahalisine 
muavenet icrasına dair olan lâyihai kanuniye-

nin heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereye 
devamla müzakere kâfi görüldükten sonra mad
delere geçilerek Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifindeki birinci madde aynen, Karahisar Me
busu İsmail Şükrü Efendinin takriri ikinci mad
de olarak ve diğer maddelerin numaraları tas
hih edilerek aynen kabul olundu. Heyeti Umu
miyesi tâyini esami ile reye vaz'olunup âranm 
tasnifine kadar diğer mevaddın müzakeresine 
geçildi. 

Başkumandanlık salâhiyetinin 5 Teşrinisani 
1337 de hitam bulacağına dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Musta
fa Kemal Paşa Hazretlerinin tezkereleri kıraat 
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ve salâhiyeti mezkûrenin üç ay daha temdidine 
dair olan Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin tek
lifi kanunisi müstaceliyet karâriyle ruznameyç 
alınarak maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi 
ekseriyeti azîme ile kabul olundu. Memaliki 
mustahlasa . ahalisine muavenet icrasına dair 
olan Kanunun kabulünde reye iştirak edenlerin 
adedi nisabı bulmadığından âti celsede yeniden 
reye vaz'olunacağı Makamı Riyasetten bittef-
him celseye nihayet verildi. 

Sualler 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, Nafıa 
bütçesinden inşaat ve tamirat için ne miktar 
sarf edildiğine, Ergani - Diyarbekir şosesine 
dair sual takriri Nafıa Vekâletine 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya istasyonundaki şimendifer malzemesine 
dair sual takriri Dahiliye ve Müdafaai Millîye 
vekâletlerine havale edilmiştir. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşid Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa 
var mı? 

TEVFÎK E t (Kângırı) — Zaptı esbak de
nilmiş, zaptı sabık denilmelidir. Çünkü.ara yer
de geçen celseler celsei hafiyedir, aleniye değil
dir. Binaenaleyh sıra numarasının yine sabit ol
ması lâzımdır. 

REÎS — Peki efendim. O yolda tashih ede
riz. Başka mütalâa var mı? «Yok sesleri» Zaptı 
sabık hulâsası tashihat veçhile kabul edildi. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
İdarei umumiyet vilâyat Kanununun tadili hak
kında kanun teklifi (2/369) 

REÎS — îdarei umumiyei vilâyat Kanunu
nun 116 ncı maddesinin ve 107 nci maddesinin 
tadili hakkında Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya hareketi arzından mutazarrır olanların 
Müsakkafat vergilerinin affına ve kendilerine 
meccanen kereste itasına dair kanun teklifi 
(2/364) 
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REÎS — Konya hareketi arzından duçarı ha

sar olanların Müsakkafat vergilerinin affına ve 
kendilerine meccanen kereste itasına dair Konya 
Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin teklifi kanunisi Lâ
yiha Encümenine. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Müstaceliyet 
karâriyle... 

REÎS — Efendim müstaceliyeti Heyeti Âli-
yenize arz etmek için bir teklif olması lâzımdır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Biz müstace
liyeti teklif ediyoruz. 

REÎS — Encümen de teklif edebilir. Diğer 
bir zat da teklif edebilir. Fakat müstaceliyet 
teklifi behemehal tahrirî olmalıdır. 

3. — Gümü§ane Mebusu Hasan Fehmi Bey 
ve refikinin, 11 Eylül tarihli Gümrük Kanununun 
mevkii meriyetten ref'ini mutazammm kanun tek
lifi (2/368) 

REÎS — 11 Eylül 1337 tarihli Gümrük Ka
nununun mevkii meriyetten ref'ini mutazammm 
Kararnamenin lağvı hakkındaki Gümüşane Me
busu Hasan Fehmi Beyle refikinin teklifi kanu
nisini Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen
dinin, Memurini mülkiyenin tesbiti vazaifi hak
kında kanun teklifi (2/367) 

REÎS — Memurini mülkiyenin vacibülifa 
vazaifine dair programlarının tesbiti hakkında 
Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendinin tek
lifi kanunisi vardır, Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, Ku
rayı mevkuf e Aşar bedelâtı hakkında kanun tek
lifi (2/366) 

REÎS — Kurayı mevkuf e Aşar bedelâtmda 
akçe farkının nazarı dikkate alınmasına dair 
Ankara Mebusu Hacı Mustafa efendinin teklifi 
kanunisini Lâyiha Encümenine. 

6. — Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi ve 
rüfekasının, İstiklâl Mahkemesince nefye mahkûm 
edilmiş olan Hasan Efendizade Niyazi Efendinin 
affına dair kanun teklifi (2/365) 

REÎS — İstiklâl Mahkemesince nefye mah
kûm edilmiş olan Niyazi Efendinin affı hakkın
da Konya Mebusu Musa Kâzım efendi ile rüfe
kasının teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine. 

— 11 — 
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4. — TEZKERELER 

1. — istanbul Mebusu Ferid Beyin, Türkiye'
nin Paris Mümessilliğine tâyin edildiğine dair 
îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ' 

REİS — Paris Mümessilliğine İstanbul Me
busu Ferid Beyin tayin edildiğine dair îeıa Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi. 

26 . X . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul Mebusu ve Maliye Vekili Sabıkı Fe
rid Beyefendinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti Paris Mümessilliğine tâyini İcra. Ve
killeri Heyetinin 26 . X . 1337 tarihindeki iç-
1 imamda tensibediidiği arz olunur efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
tirkfmı Harbiyei Fmnmiye Vekili 

Fevzi 

,2. — İstanbul Mebusu Muhtar Beyin, Türhi-
yeğnin Tiflis Mümessilliğine tâyin edildiğine dair 
leva Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REİS — İstanbul Mebusu Ahıned Muhtar Be
yin Tiflis Sefirliğine tâyin edildiğine dair İcra 
Vekilleri Riyasetinin tezkeresi. Malûmat kabilin
den Meclisi Alinize bildiriliyor. 

27 . X . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cclilesine 

1. — Tiflis Mümessilliğine İstanbul Mebusu 
Muhtar Beyin tâyin ve izamı İcra Vekilleri He
yetinin 27 . X . 1337 tarihindeki içtimamda takar
rür eylemiş, olmakla arz eylerim efendim. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine ve Hariciye Vekâletine yazılmıştır. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — istanbul Mebutm Ferid Beyin Paris Mü
messilliğine ve Muhtar Beyin Tiflis Mümessilli
ğine tâyinleri dolay isiyle kendilerine mezuniyet 
verilmesi 

REİS — Efendim, şimdi mezuniyeti reyinize 
arz edeceğim. Malûmuâliniz sefirlikle ve kuman
danlıkla mebusluğun içtimai caizdir. Kabul etti
ğiniz kanun mucibince, yalnız mezuniyeti reyini
ze arz edeceğim. (Muvafık sesleri) 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclisin ka

bul ettiği bir kanuna göre sefirliğe tâyin oluna
cakların Meclis tarafından tasvibedilmesi tasrih 
edilmiştir. Binaenaleyh mesele yalnız malûmat 
kabilinden gelmemiştir, her halde Meclisin tasvi
bi şarttır efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mezuniyet vermezse tasvibetmemiş olur. Binaen
aleyh Meclisten mezuniyet istemek demek tasvip 
veya ademitasvip meselesidir. Vermiyceeği mezu
niyet ademi tasviptir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Meclisin şekli kanu
nisine göre Heyeti Vekile kabul eder. Meclis 
tasdik eder, berayı tasdik Meclise gelir ve Meclisi 
Âliniz tasdik eder. Bizim Meclisimizin şekil ve 
sureti böyledir. 

REİS — Efendim, bunun emsali pek çok 
geçmiştir. Heyeti Aliyeniz mezuniyet meselesini 
tasdik ederse mesele biter. Mezuniyet meselesini 
nazarı âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RASİM B. (Sivas) — Kf endim, bu mesele ile 
alâkadar bir takrir veriyorum. 

5. — TAKRİRLER 

L — Sivas Mebusu Reisim Beyin, Mösyö Pier 
Loti'ye Türk Milletinin selâm ve şükraniyle bir 
hediye gönderilmesine dair takriri 

•Riyaseti Celileye 
öteden beri necip ve müstesna ruh ve lisa-

niyle Türk mezayasmı terennüm eden ve bilhassa 
mütarekeden sonra Avrupa'da hak ve hakikat 
namına dâvayı millîmizin müdafaasına gazete
lerdeki silsilei makalâtiyle iktifa etmiyerek ay
rıca kitaplar yazmak suretiyle de vakfı hayat 
ve mevcudiyet eyliyen Fransa eazımı rical ve 
üdebasından Mösyö Piyer Loti'ye Paris Mümes
silimizin azimeti vesilesiyle Türk Milletinin se
lâm ve şükranını ve Meclisi Âli namına mamu-
lâtı mahalliyeden münasip bir hediyenin isalini 
arz ve teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Rasim 

(Hay, hay. sesleri) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bu hediyenin Di
vanı Riyasetçe tâyini lâzımdır. 

REİS — Pekiyi, evvela, esasını reyi âlinize 
arz edeceğim. Rasim Beyin teklifini kabul bu-

12 — 
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vuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Husrev Beyefendi buyuruyorlar ki, Rasim 
Beyin teklifini Divanı Riyaset tâyin etsin. (Hay, 
hay, sesleri) 

(Muhtar Beyin Tiflis mümessilliğine tâyin 
edildiğine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
tekrar okundu.) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, tâ
yin edilen zevat hakkında hiçbir itirazım yok. 
Yalnız şekle ait bir noktai nazarı dikkatimi 
eelbetmiştir. Nisabı Müzakere Kanununun 4 ncü 
maddesinde : «Büyük Millet Meclisi âzaliğiyle 
memuriyet bir zat • uhdesinde içtima edemez. 
Ancak, Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet 
Meclisinin inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve 
kolordu kumandanlığının cemi caizdir.» deni
yor. İnzimamı reyi demek, Meclisin bu sefirliği 
veyahut sefirlik demek olan mümessilliği, fiilen 
tasvip ve tasdik etmesi demektir. Binaenaleyh; 
yalnız mezuniyet vermek lâzımdeğil, sefirliğini 
Meclisin tasvibetmesi suretiyle reyini fiilen gös
termesi lâzımdır. Binaenaleyh, bu mesele mev-
zuubahsolduğu ve reye vaz'edildiği zaman me
zuniyetini kabul ediyor musunuz tarzında değil, 
bunun sefirliğini kabul ediyor musunuz? Tar
zında reye vaz'olunmak lâzımdır. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) —• Bendenizce maddenin mesukun 
lehi nazarı itibara alınırsa, Basri Beyefendinin 
buyurdukları varit değildir, efendim. Madde
nin mesukun lehi, sefirlikle Büyük Millet Mec
lisi âzalığmm beraber bir şahısta bulunup bu
lunmaması meselesidir. Meclisi Âlinizce nazarı 
itibara alınacak sefirliğini tanıyıp tanımamak 
meselesidir.. Tanımaymız, denirse sefirliği sakıt 
olur. Fakat diğer bir nokta, yani sefirlik ile 
beraber Meclis âzalığı uhdesinde kalır, diyoruz, 
maddenin mesukun lehi budur. Yoksa sefirliği 
Meclisi Âlinin tasvibine iktiran edecek değildir. 
Ve şimdiye kadar vukubulan teamül de mezuni
yetler gerek Cami Bey ve gerek sair arkadaş
larımız da olduğu gibi, bu suretle, sefaretin ve 
Büyük Millet Meclisi âzalığmm bir zat uhde
sinde cemini tazammun eder suretinde veril
miştir. İki tarafa da şâmil oluyor. Malûmu âli
niz mâna istihracı için elimizde mükemmel 
usulü fıkıh kaideleri vardır. Maddenin mesukun 
lehi budur. Binaenaleyh; Meclisi Âlinizce nazarı 
itibara alınacak cihet sefaretle beraber Büyük 
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Millet Meclisi âzalığı falan zat uhdesinde kala
bilir mi, kalamaz mı? Meselesidir. Binaenaleyh 
mesukun leh ile madde temin edilmelidir. 

j HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kanun, ni
sabı müzakere kanunudur-. Bu halde (Meclisin 
inzimamı reyi ile) sarahatine hacet kalmazdı. 
Meclis kendisinin inzimamı reyi haricinde sefir 
tâyinine kendisi taraftar olmadığından dolayı 

i bu sarahati buraya koymuştur. Bu sarahat kar-
i sısmda buna itibar olunamaz. Binaenaleyh, de

minki teklifte ısrar ediyorum. Deminki sözüm 
Meclisin ruhuna muvafıktır. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
; (Kastamonu) —-.Müsaade buyurur musunuz'? 
I Meclisin inzimamı reyi ile sözüne itirazım yoktur. 
i Meclisin reyi hangi hususta munzam olacaktır? 
. Tâyin edilecek nokta budur. Meclisi Alinin re-
: yi ; sefaretle Meclis âzalığmm o şahıs uhdesinde 
t içtima edebilip edemiyeceği noktasıdır. Madde 

sarihtir. Ve sarahat mukabelesinde delaletle tef
sir etmiyoruz, beyefendiler. Buyurdular ki, iki 
cihete de şâmildir. İki cihet de muhtemeldir. 
Madde mesukun lehinde sarihtir. Yani Meclis 
âzalığı ile başka bir memuriyetin bir zat uhdesin
de içtima edip etmemesi maddenin mesukun lehi
dir. Binaenaleyh maddenin ruhu budur. Meclisi 
Âlinin inzimamı reyi de ancak bu suretle olabi
lir. Yani Basri Beyin buyurdukları gibi o ka
nun o mânayı ifade etmiyor-. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — İcra Ve
killeri Meclisten müsaade almadan hangi kanu
na müsteniden bunu yaptı? Lütfen onu izah 
ediniz. Hariçten olsun, Meclisten olsun, bu 
mesele iradei seniyeye taallûk eden mesailden-
dir. Binaenaleyh; sefir tâyini salâhiyeti Meclise 
aitti)-. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Anladım efendim. Sefir tâyini 
salâhiyeti İcra Vekillerinin salâhiyetinin fev-
kindedir. Meclisi Âliye aittir mi, demek istiyor
sunuz? Onu demek istiyorsanız şimdiye kadar 
birtakım mümcsiller tâyin ettik, onlar Devlet 
namına icrayı vazife ettiler. Meclisiniz şimdiye 
kadar sükût etti ve onların memuriyetini kabul 
etti. Şimdi bunları reddetmek istiyorsanız Dev
letin muamelâtını keenlemyekün haline getirmiş 
olursunuz. (Hayır hayır, sesleri) Sefir tâyini 
eğer Meclisi Âlinin tasvibine iktiran edecek di
ye Meclisi Âliden tekrar bir kanun çıkarsa ona 
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tabiî boynumuzu eğeriz. Ona cümlemiz itaat 
ederiz, kabul ederiz. Sefir tâyini Heyeti Vekilenin 
dairei salâhiyetindedir. Burada mevzuubalısolan 
tezkere izin içindir. Şimdiye kadar izinlerin de ve
rilmesi bu suretle buyurdukları gibi Muhtar Be
yin veyahut diğer bir arkadaşımızın sefir ol
makla Büyük Millet Meclisi âzalığmda kalması 
Meclisin inzimamı reyine vabestedir. Onun için 
buraya geliyor ve maddenin mânası da bundan 
ibarettir. Başka şey mevzuubahsolamaz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Elsinei Türkiyemiz-
de bir şey söylenir : «Ne kızı verdi ne dünürü 
küstürdü» derler. 

Sefir olacak zat ne kızı vermeli ne dünü
rü küstürmeli. Muhtar Bey hakikaten bence 
pek muhterem bir zat olmakla beraber biraz 
asabi zannediyorum. İngiltere'ye yazmış ol
duğu... (Gürültüler) 

HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL 
B. (Kastampnu) — Heyeti Vekileye tariz şek
linde vâki olan şeylerin de, kanunun salâhi
yeti ve muhafazası noktai nazarından reddi 
lâzımdı*. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Hayır efendim; 
tariz değildir. (Gürültüler) İngiltere'ye yaz
mış olduğu notayı hatırlayınız. 

MEHMED ŞÜKEÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, biz meseleyi karıştırıyoruz. Ma-
lûmuâliniz elimizde bir kanun vardır. İcra 
salâhiyetimizi vekiller vasıtisiyle icra ettiri
yoruz. Onun kontroluna, murakabesine me
muruz. Hariciye Vekili nâehil bir adamı, ida-
rei devlet noktai nazarından menfaat temin 
edemiyecek bir adamı gönderecek olursa hak
kı istizahımızı vesairemizi istimal edebiliriz. 
Bu ayrı bir mesele. Şimdi burada mebuslukla, 
memuriyet içtima eder, etmez meselesini mey
dana koyduk. Nisabı müzakere Kanununda 
içtima edebilir. Bu zatlar hakkında; kolordu, 
ordu kumandanları süfera - hattâ bunu bile 
koymuyorduk - Malûmuâliniz bu meseleyi en 
çok iddia eden ben idim, o zaman bu esas 
kabul edilmişti. İcra Vekilleri Heyeti mebus 
olmıyan bir adamı hariçten tâyin edip gön-
derseydi bize gelecek miydi? Hayır. Bİze gel-
miyecekti, Nitekim tâyin edip göndermiş 
olduğu adamlar vardır ki, biz görmemişiz. 
Bu, bize sefirlikle mebusluğun içtimai nok
tai nazarından geliyor. Bizden mezuniyet is-
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tiyorlar. Biz o arkadaşımıza mezuniyet ve
recek olursak, mezuniyetimiz, mebuslukla me
muriyetinin içtimaını kabul etmek demektir. 
Mezuniyet vermiyeeek olursak, mebuslukla 
memuriyetini kabul etmemiş oluruz. Hariciye 
Vekâleti mücerrebolan bir zatı sefir gönde
rebilir. O zat mebusluktan çekilmiş olur ve
yahut sefirlikten çekilmiyecek olursa Mec
listen çekilir, sefir olur. Şimdi bize gelen 
bn arkadaşlar hakkında emsali veçhile mezu
niyet verip vermemek meselesi mevzuubahis-
tir. Ve biz mezuniyet verip vermemekle tasvibi 
memuriyetlerini göstermiş olacağız. Yani mezu
niyet verirsek, mebuslukla memuriyetlerinin 
içtimaını tasvibederiz. Mezuniyet vermiyeeek 
olursak mebuslukla memuriyetlerinin içtimammı 
tasvibetmemiş olacağız. (Doğru ,doğru sesleri) 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim 
bendeniz de aşağı - yukarı Şükrü Beyin beyana
tında bulunacaktım. Şu kadar varki: Sefirliğe ta
allûk etrniyen bâzı temenniyat arz edeceğim efen
dim. Bundan evvel de bütün memaliki ecnebiye-
de bizim sefirlerimiz vardı. Bunlar şeklen bizi 
temsil edemiyorlardı, yani şekli milliyi iktisalie-
demiyorlardı. Şunu temenni ederim ki; biz bir 
heyeti milliyeyiz. Bizim millî heyetimiz temsil 
olunsun millî şeklimiz nedir o tâyin olunsun ve 
gittikleri yerlerde o şekilden hariçte bulunmasın
lar, başlarına şapka koymasınlar; onu temenni 
ederim... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendini münaka
şasını yapmış olduğumuz mesele, Basri Bey bira
derimizin şu kürsüde okumuş olduğu bir maddei 
kanuniyenin muhteviyatı hakkında Hariciye Ve
kili Muhteremi Beyefendinin dermeyan buyur
dukları fikre bendeniz iştirak edemiyeceğim. Mâ
ruzâtım başka şekildedir. 

Hariciye Vekili Beyefendi buyuruyorlar ki; 
oradaki, (rey ve tasvip ile) kaydı, bu maddenin 
tanzimindeki saik ile kabili telif değildir. Ancak 
oradaki memuriyet ile Meclisi Mebıısan âzalığı-
nın bir zat uhdesinde içtimai mânasını getiriyor. 
Halbuki yaptığımız kanun mebuslukla memuriye
tin bir zat uhdesinde içtima etmiyeceğini ve an
cak şu ve şu memuriyetlerle mebusluğun içtima 
edebileceğini zikir ve kanunen uhdesinde mebus
lukla memuriyet içtima edecek zevat şunlardır 
diye tadadetmiştir. Şimdi hariçten bir kolordu 
kumandanı Meclisi Mebusana âza intihabedilecek 
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olursa bu memurdur, bunu kabul etmeyiz, diye-
miyeceğiz. Hariçten bir sefir bu Meclise âza iu-
tihabolunaeak olursa, sefir memurdur, kabul et-
miyeceğiz, diyemiyeceğiz. Ancak Meclisi Mebu-
sanda âza olduktan sonra ve bizim ile beraber 
hizmet eden arkadaşlardan birisini, Heyeti Veki
le mümessilliğe, sefarete tâyin edeceği esnada 
bizim rey ve tasvibimiz lâzım geleceğini bu mad
de sarahaten gösteriyor. Bu maddenin kavaidi 
lıukukiyedeki behresi itibariyle, delâlete itibar 
yoktur, kelimesini kabul etmiyeceğiz. Binaenaleyh 
madde sarihtir. Ancak teamülü ele alırsak Meclis 
âzasından sefir olarak tâyin edilen bir zat hak
kında Meclisi Âlinizin rey ve tasvibini almak te
amül iktizasındandır. Bu teamüle riayeten biz 
de bu zevatı kabul eder, tasvibedery mezuniyet 
verir ve işi bitirir gideriz. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Bu hususta sarahati kanuniye 
vardır. Fakat sarahati kanuniye, Müfid Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları tarzın hilâfmadır. 
işte sarahati kanuniye maddededir. Maddeyi 
okuyorum: 

Madde 4. — Büyük Millet Meclisi âzalığı 
ile memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. 
Ancak Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet 
Meclisinin inzimamı reyi ile sefirlik, ordu ve kol
ordu kumandanlığı memuriyetlerinin Meclis 
âzalığı ile cem'i caizdir. 

işte sarih madde budur. 

FEVZİ Ef. (Malatya) — Reyi inzimam et
mezse... 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Müsaade buyurun. Memuriyetle 
mebusluğun bir zat uhdesinde içtima edememesi 
kaidesinin istisnaları olmak üzere evvelâ; sureti 
mutlakada Heyeti Vekile âzalığı, Büyük Millet 
Meclisi âzalığı ile içtima eder. Saniyen sureti 
nrakayyedede, yani Büyük Millet Meclisinin 
inzimamı; reyi ile sefirlik, lâalettayin, sureti mut
lakada sefirlik ve Büyük Millet Meclisinin 
inzimamı reyi ile lâalettayin sureti mutlakada 
ordu ve kolordu kumandanlıkları mebuslukla iç
tima edebilir. Bu maddeden başka türlü bir 
mâna çıkmaz. Maaddeyi okuduktan sonra zatı-
âlilerinin de kendilerine soruyorum. Binaen
aleyh Meclisin inzimam ve muvafakati ancak 
ve ancak memuriyetle içtimai halindedir. Yoksa 
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i falan memuriyete falan zatın tâyini muvafık 

mıdır, değil midir? Meselesi değildir. 
MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de cevap 

vereceğim. 
HAKKI HAMİ B. (Siııob) — Şimdi burada 

halledilmesi lâzımgelen mesele mezuniyet mese
lesidir, tasdik değildir. Eğer bütün süferanm 
memuriyetini Meclis tasdik etmiş olsaydı o va
kit tasdik meselesi de olurdu. Halbuki Büyük 
Millet Meclisi âzasından olmıyarak sefir gönde
rilenlerin tasdiki memuriyetleri Meclise gelme
diğine nazaran bu da buraya tasdik için değil 
mezuniyet için gelmiştir. Ve bu mezuniyet de 
şimdiye kadar yapmış olduğumuz teamül muci
bince burada inzimamı reyi sarih bir surette 
göstermez. Çünkü: Büyük Millet Meclisi aza
larından birçok mebuslar italya'da ve Fransa'da 
mümessildirler. Bunlar için Hükümet mezuniyet 

' teklif etmiştir. Meclisi Âliniz de mezuniyet ver
miştir. Onlara mezuniyet vermekle o vazifede 
devamlarına cevaz göstermiştir. 

Şu halde rüfekayı muhteremenin mümessil
lik ve sair bir vazifeye tâyinleri için Heyeti 
Celilenize müracaat edildiği zaman mezuniyet 
verilse muvafık görülmüş olacaktır. Vermedi
ği takdirde onun Meclisten ayrılmasına muva
fakat etmemiş olacaktır. Bu itibarla tasdiki 
memuriyet mevzuubahis değildir. Hükümet 
falan yere mümessil olmak üzere azayı kiram
dan birini tâyin ettim, binaenaleyh mezuniyet 
vermek üzere Heyeti Aliyenize arz ediyorum. 
Heyeti Celileniz mezuniyet vermezse gidemez, 
kanunun inzimamı reydeki maksat budur ve 
teamül de bundan başka bir şey değildir. «Mü
zakere kâfi sesleri» 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görüldü. 

Teamüle ve bundan evvelki usule tevfikan 
mezuniyet meselesini evvelâ reyinize vaz'edi
yorum. Ekseriyet hâsıl olmazsa ondan sonra 

I diğer kısmını reyinize arz edeceğim. 
istanbul Mebusu Muhtar Beyin Tiflis mü

messilliği için mezuniyet verilmesini kabul eden-
h-ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen

dim. (Ekseriyet yok sesleri) Rica ederim, ak
sini reye koyuyorum. 

istanbul Mebusu Muhtar Beyin Tiflis mü
messilliğini kabul etmiyenler lütfen el kaldır-

I sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

- 1 6 — 
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6. — ÎKÎNCt DEFA REYE KONULAN KA- | 

NÜN LÂYİHASI 

/., — Düşmandan istirdadedilen ve edilecek I 
olan mahaller ahalisine muavenet hakkında ka
nun lâyihası 

REİS — Efendim, evrakı varidemiz pek çok- J 
tur. Dün müzakeresini ikmal edip de tekrar re- I 
ye vaz'ı lâzımgelen kanunu tâyini esami ile re- I 
yinize vazediyorum. Âra tasnif edilinceye ka
dar yine evrakı varideye devam ederiz. 

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine muavenet hakkındaki kamu 
nu tâyini esami ile ikinci defa olmak üzere re- I 
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, et-
miyenler kırmızı rey vermek suretiyle lütfen I 
reylerinizi istimal buyurunuz. Fakat evrakı 
varideye devam edeceğiz. Onun için ayrılmayı
nız. 

3. --- Sakarya muharebahnda fedakârlık gös
teren ümera, zâbitan ve efradın kısmen İstiklâl I 
Madalyası ve kısmen takdirname ile taltiflerine 
mütaallik iki adcd defterin gönderildiğine dair 
Garp Cephesi Kumandanlığının tezkeresi. 1 

REİS — Sakarya muharebatMicla fedakârlık 
edenlerin taltifleri hakkında, Başkumandanlık 
tezkeresi var: 

'T. B. M. M. Riyaseti Celtlesine 
Sakarya muharehatında ve ialteş laltında ib

razı fedakâri edip bu'diyeti mesafe dolayısiyle 
inhaları vaktinde yetiştmileımiven ümera ve zâ
bitan ve 'efradın takdirname ve istiklâl madal-
yasiyle taltiflerini müşir ifei kıta defter takdim 
'kılınmış olmakla icrayı taltif İterine müsaade bu
yu rulması. 

Garp Cephesii Kumandanı 
ismet 

İstiklâl madalyasiyle taltif edileceklerin 
defteri : 

Kaymakam Edlıem Necdet Bey (Aydın), Kay
makam Saffet Bey (Dersaadet), Kaymakamı Ha
lil Rüşdü Bey (Dersaadet), Kaymakam Mehmed. 
Subhi Bey (Manastır), Binbaşı Ahıned Hakkı 
Bey (Yanya), Binbaşı Ahmed Cemal Efendi 
(Yenişehir), Binbaşı Ali Cevad Efendi (Tire), i 
Kıdemlii Yüzbaşı Cemil Efendi1, Kıdemli Yüzbaşı 
Halil Zühdü Efendi (İzmit), Kıdemli Yüzbaşı I 

— 16 
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Belinim Fevzi Efendi (Muş), Yüzbaşı Abdullah 
Şevki Efendi (Sivas), Yüzbaşı Kâmil Efendi 
(Dersaadet), Yüzbaşı Bekir Sıdkı Efendi (Si-
ird), Yüzbaşı Ahmed Cemaleddin lüfendi (Es-
kicınma), Mülâz'imievvel Ahmed Efendi, 'Mülâ
zimievvel M üstü fa Fevzi Efendi (M:ara§), Mü-
iâzimievvel Ali 'Eşref Efendi (Mekke! Mükerre-
me), ihtiyat flViülâzhııisani Hasan Efendi (Ba-
tum), Mülâziimisana Ali Kemal Efendi (Ulubor
lu) , Mülâzimiisaıııi Ahmed Rıfkı Efendi (Araç), 
ihtiyat Mülâzimisani Yakub Naci Efendi (Düz
ce), ihtiyat Mülâzimisani Mehmed Said Efendi 
(Ayaş), ihtiyat zâbitvekili Ali Saib Kfendi 
(Bolu), ilıtiyat zâbitvekili İsmail Efendi (Sa
rayköy), muvazzaf zâbitvekili Calib Efendi 
(Manastır), ihtiyat zâbitvekili Mehmed Efen
di (Dersaadet), ihtiyat Mülâzimisani Ömer Mu
ammer Efendi (Dersaadet). 

Takdirname ile taltif edileceklerin defteri: 
Erkâ.'iuharb Binbaşısı Kurteeb'e Bey (Sivas), 

Binbaşı İsmail Hakkı Bey (Üsküb), Binbaşı 
Ahmeid Nadir Efendi (Dersaıadet), Kıdemli Yüz
başı Salih Zeki E fendi, (Kavalla), Kıdemli Yüzba
şı Mustafa Bedri Efendi, Yüzbaşı Mehmed Efen
di (Nazilli), Yüzbaşı Hüseyin Avni Efendi (Üs
küb), Yüzbaşı Osman Efendi (Dersaadet), Yüz
başı İbrahim Efendi (Sultanselim), Yüzbaşı Mus
tafa Zeki Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı Mustafa 
Nâzım Efendi (Van), Yüzbaşı Hasan Tâlisin 
Efendi (Sivas), Yüzbaşı Ali Rıza Efendi (Anka
ra), Yüzbaşı Vasfi Efendi •(Sultanselim), Yüzbaşı 
Cemaleddin Efendi, Yüzbaşı Mehmed Rasinı 
Efendi, Mülâzimievvel Nurcddin Efendi (İz
mit ' , Mülâzimievvel Şevket Efendi (Selanik), 
İhtiyat Mülâzimievvel Bekir Efendi, Mülâzimi
evvel İbrahim Edlıem Efendi, Mülâzimievvel 
Yahya Efendi, Mülâzimievvel Sakıb Selçuk 
Efendi (Üsküdar), Mülâzimievvel Cemal Efen
di (İzmir), Mülâzimievvel İsmail Hakkı Efen-
•di (Kayseri), Mülâzimievvel Ahmed İskender 
Efendi (Bilecik), Mülâzimisani Kâmil Efendi 
(Niğde), Mülâzimisani Raşid Efendi, İhtiyat 
Mülâzimisani Hüsnü Efendi, İhtiyat Mülâzimi
sani Cemal Efendi, Mülâzimisani Halil Sürey
ya Efendi (Dersaadet), Mülâzimisani Ahmed 
Neşet Efendi (Erzincan), Mülâzimisani Hüse
yin Tahsin Efendi (Karaferye), Mülâzimisani 
Mehmed Rüşdü Efendi (Tatay), Mülâzimisani 
İbrahim Hulusi Efendi (Harput), İhtiyat Mü-
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lâzimisani İbraihim Eclhenı Efendi (Gümüşhas-
köy), Mülâzimisani Edhem Efendi, ihtiyat Mü
lâzimisani Tevfik Efendi, İhtiyat Mülâzimisani 
Turgut Efendi İhtiyat Mülâzimisani Avni Efen
di, İhtiyat Mülâzimisani Tahir Efendi, Mülâ
zimisani Âsim Efendi (Ünye), Mülâzimisani 
Atıf Nabi Efendi (Dinıetoka), Mülâzimisani 
Abdürrahim Efendi (Bilecik), İhtiyat Mülâzi
misani Osman Niyazi Efendi, İhtiyat Mülâzi
misani Ziya Efendi, İhtiyat Mülâzimisani M«eh-
med Gülsen Efendi, İhtiyat Mülâzimisani Hü
seyin Efendi, Mülâzimisani Kadri Efendi Der-
saadet), Mülâzimisani Mustafa Nuri Efendi (Bi
lecik), Mülâzimisani Mehmed Zahid Efendi 
(Konya), Mülâzimisani Ali Rıza Efendi (Kon
ya), Mülâzimisani Muharrem Efendi (Aydın). 
İhtiyat Mülâzimisani Nâzını Efendi (Yozgad), 
İhtiyat Mülâzimisani Ahmed Efendi (Eğridir). 
Mülâzimisani Mehmed Arif Efendi, Mülâzimi
sani Ahmed Tayyib Efendi (Îsfane), Oavıış 
Hurşid, Çavuş Ali, Çavuş Süleyman, Çavuş Mus
tafa, Çavuş Abdürrahman, Onbaşı Bekir, Bin
başı Hasan Vehbi Efendi (Erzurum), Mülâzi-
mievvel Hüseyin Remzi Efendi (Şemsipaşa). 

OSMAN B. (LâızMan) — İstiklâl madal
yalarını kimler yapıyor, bunları yaptıran kim
dir. Bunlar bir an evvel yapılsın da verilsin 
bunun şekli nedir? Ne biçimdir? Bilmiyoruz. 
Bir seneden beri işitiyoruz İstiklâl Madalyaları 
var diye. 

SALÂHADİN B. (Mersin) — Bir şey söy
lemek isterim. Her iki defterde alay kumandan
lığı eden yüzbaşılar vardır. Geçen sene biz bu
rada Heyeti Umnmiyede bir kanun yapmıştık 
ki ; herkes ancak bir rütbe mafevk makamda 
istihdam olunabilir, diye. Her halde elimizde 
kâfi derecede ümera vardır. Bu cihetten nazarı 
dikkati celbetmek isterini. Yüzbaşı olduğu hal
de bu efendiye kaymakam maaşının aradaki far
kı veriliyorsa doğru olmuyor. Bunu ya kuman
danlık veyahut Başkumandanlık, kim alâkadar 
ise nazarı itibara alsın. (Müdafaai Milliyeden 
kimse yok sesler). 

Sonra ikinci bir mesele daha vardır ki; bu 
hangi usul noktasından bu tahrirat Meclisi Ali
ye hangi vekili mesulü tarafından geliyor? 

REİS — Başkumandanın tezkeresiyle geliyor. 
SALÂH ADDIN B. (Devamla) Çünkü 
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Garp Cephesi Kumandanlığından buyurmuş
tunuz. ' 

REİS — Hayır -efendim. Her ikisi de nıerbıı-
tan geliyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulıan) — Efendim 
salâhiyeti nizamiyesinden fazla olarak bir zatın 
istihdanıiyle bu takdir ve madalyaya... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayır o me
sele başkadır. Ona taallûku yoktur. Esas kanu
nu vardır. Hükümet ona dikkat edecek idi. Ya 
Başkumandanlık, ya Müdafaai Milliye yahut 
Erkânı Harbiye veya kimse. Onun için burada 
görülüyor ki o kanun iyice tatbik edilmemiş. 
Bölük kumandanı olan yüzbaşılar alay kuman
danı oluyor. 

REİS — Efendim reyinize arz edyorıım. İs 
tiklâl madalyası tevcihi teklif edilen yirmi yedi 
zat vardır tensibedenler lütfen ellerini kaldır
sın. tensibedilmiştir efendim. (Ekseriyet yok 
sesleri). Meclis ekseriyeti âzime ile açıldı. Rica 
ederim. Azayı kiramın vazifesi de Meclis kapa
nı ncaya kadar devam etmektir. 

Takdirname ik> taltifleri teklif edilen' 64 
zattır, bu 64 zatın takdirname ile taltiflerini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-
mistir efendim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Taıkdirnaıme 
ile taltif edilen zevatı kiram ikişer maaş nispe
tinde mükâfat alacaktır. Onun için tâyini esami 
ile reye koymak lâzımdır. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, bütçe
ye para, tahsisat vaz'etmiyoruz müsaade buyu
runuz. Kaıbu'l ettiğiniz bir kanunun a'hMımını ifa 
ediyoruz. Bu kanunun hükmünü icra ediyoruz. 
Bunun parasına mukabil bütçeye para istenirse 
o vakit reyinize arz ederiz. 

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine muavenet hakkındaki Kanu
nun müzakeresi neticesinde reye iştirak eden 165, 
muamele tamam, 4 müstenkife karsı İ61 reyle 
kanun kabul olunmuştur-. 

4. — İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul'da bir 
heyeti musikiye marifetiyle intihabedilmesi hak
kında Maarif Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim, İstiklâl marşı bestesinin 
İstanbul'da bir heyeti mütehassısa tarafından in
tihabına dair Maarif Vekâletinin tezkeresi vardır. 
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1 : JLU3 T71 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Burdur Mebusu Muhteremi Mehnıed Akif 

Beyefendinin Büyük Millet Meclisince Millî marş 
olmak üzere kabul edilen şiiri hakkında memleke
tin en maruf musiki üstadları tarafından tertibe-
dilen besteler, Vekâleti âciziye gönderilmiş ve bu 
bestelerin kabulüne tahsis edilmiş olan müddet 
de nihayete ermiş olduğundan besteler arasında 
en muvafık olanın intihabının İstanbul'da teşek
kül edecek bir mütehassıs heyete havale edilmesi 
acizlerince muvafık görüldüğü cihetle bu cihetin 
Meclisi Âlice mazharı tasvibolup olmadığının tâ
yini hususunda delâleti fahimanelerini istirham 
ederim, efendim. 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suph i 

REİS — Efendim, İstiklâl marşı bestesinin 
İstanbul'da bir heyeti mütehassısa tarafından in-
tihabedilmesine dair mezuniyet isteniyor. Tensip 
buyurursanız bunu Maarif Encümenine gönde
relim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 
musiki meselesi bir ihtisas meselesidir. Vekâlete 
intihabettiğimiz zatın kendi salâhiyetinden isti
fade ederek münasip bir marş ve beste kabul et-
mnoi hakkında Meclis tarafından bir salâhiyet 
verilmekten başka çare yoktur. Binaenaleyh bu
nu Maarif Encümenine veyahut diğer encümen
lere göndermekte fayda yoktur. Her halde Maa
rif Vekâletine bu hususta salâhiyet vermeliyiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ta
hattur edilirse buraya takdim etmiş olduğum bir 
takrir üzerine Maarif Vekâleti güftelerin intiha
bı hususunda her ne kadar bir salâhiyete mâlik 
ise de tasdik için buraya getirilsin denilmişti ve 
güftesi burada da tasdik olundu. Binaenaleyh; 
bestesinin de bu veçhile tasdiki icabeder. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey rica ede
rim, her işimiz bitti de şimdi marşlara mı kal
dık? Bunları bırakalım, beyhude vakit geçiri
yoruz. Bırakınız rica ederim, bırakalım bu mü
nakaşaları, başka şeylere geçelim. Memleket kan 
ağlıyor. (Gürültüler) 

• TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Onun kutsiye
tini takdir edemiyen ağzını açmasın. (Gürültü
ler) Zira burada Millî Marş üzerine bahsolunu-
yor. Milletin marşı mukaddestir. O mukaddesa
ta karşı marşı takdir etmek lâzım. (Şiddetli 
gürültüler) Ona hürmet lâzım. Ankara bütün 

ı . i«*3 ( u : ı 
j işini yapacaktır. Bu yetim kendi göbeğini kendi 

eliyle kesti. Ve bugün sinni rüşte vâsıl olmuştur. 
Bu marş İstanbul'a gidemez. Ankara herşeyi . 
kendisi yapar. (Alkışlar) 

VEHBİ B. (Karesi) — Durak Bey biraderi-
'iniz hâmiyeitişiaraııe b'eyanaıttfca bulun'dular. Ama 
düşünmediler ki; (Ey Gaziler) marşı bütün bir 
orduyu hayatını fedaya sevk etti. Binaenaleyh 
Millî Marş olarak kabul edilecek marş en-
salden ensale ilâyevmikıyame devam edip 
gidecektir. Binaenaleyh bunu doğrudan doğ
ruya Maarif Vekâletine bırakmak doğru 
değil. Maarif Vekâleti salâhiyet almak istiyor. 
Biz o salâhiyeti verebiliriz. Maarif Vekâletinin 
salâhiyeti dahilindedir, demek doğru değildir. 
Bu besteyi Maarif Vekâleti temyiz ve tefrik et
tirebilir ve Meclise ondan sonra gelir ve kabul 
edilir. 

REİS — Efendim, Maarif Vekâletinden ge
len tezkerenin müzakeresini kâfi görenler el kal
dırsın... (Gürültüler) 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz efendim, bendeniz cevap vereceğim. 

I REİS — Efendim, şimdi Maarif Vekâleti, ba-
) na mezuniyet verin, bu besteyi İstanbul'a gön-
' dereyim, bir heyete tetkik ettirelim diyor. (Ret, 

sesleri) (Gürültüler) Efendim Maarif Vekâleti
nin tezkeresini reyinize arz edeceğim. Maarif 
Vekâletinin tezkeresini kabul edenler lütfen el 

; kaldırsın. Kabul edilmedi. O halde Ankara'da 
; bir heyeti musikiye tetkik edecek demektir. (O 

da yok, sesleri) (Ret sesleri) 

7. — MAZBATALAR 

i . — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, ied-
I risatı iptidaiye ve taliyeye mütaallik celbedilecek 

kitapların Gümrük Resminden istisnalarına dair 
1 kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

(2/223) 

| REİS — Mektep kitaplarının gümrükten is-
I tisnasma dair Salih Efendinin teklifinin şayanı 

kabul olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba-
I tası vardır. Kavanini Maliye Encümenine hava

le ediyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Sükna 
I icarlarının haddi mâkule ircaiyle ihtikârın men'i 

için Heyeti Veküece tedabiri muktazıye icrasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/321) 
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BEÎS — Mesken icarları hakkında Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin teklifinin şayanı müzakere 
olunduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatasını 
İktisat Encümenini havale ediyoruz. 

3. '•— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mecalisi 
Umumiye âzası harcırah ve yevmiyelerinin mik
tarı hakkında İdarei TJmumiyei Vilâyat Kanu
nunun 116 ncı maddesini muaddil 99 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/322) 

REİS — idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 116 ncı maddesini tadil eden 99 numaralı 
Kanunun tadili hakkındaki Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin teklifinin reddine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 

ncı maddesini tadilen geçen sene Meclisi Âlice 
kahul edilmiş olan ve Mecalisi Umumiye âzala
rının yevmiye ve harcırahlarına mütedair bulu
nan 99 numaralı Kanunun tekrar tadili ile aza
yı mumaileyhim yevmiyelerinin iki liraya ten
zil ve harcırahlarının iki bin kuruş üzerinden 
itası lüzumuna dair Kütahya Mebusu Cemil Be
yin teklifi kanunisi eneümenimizce mütalâa ve 
tetkik olundu. Meclisi Âlice az zaman evvel ka
bul edilen ve tadiline bir mecburiyeti katiye de 
mevcut olmıyan kanunun tağyiri muvafık ola-
mıyacağmdan teklifi mezjrâr eneümenimizce ve 
ekseriyetle reddolunmuştur. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi namına Mazbata M. 

Mardin Yozgad 
M. Midhat Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul Amasya 

Necib Ragıb 
Âza Âza 

Gümüşane Sivas 
Ruşen Rasim 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bu Mec
lisi Umumi yevmiyelerinin ikişer liradan ve 
encümen âzalarının tahsisatı şehriyesinin de 
altışar bin kuruştan verilmesi Heyeti Vekile ta
rafından Meclise verilen kanunla teklif edilmişti. 
Sonra bu kanun Kavanini Maliye Encümenin
den. Muvazenei Maliye Encümeninden geçti 

Heyeti Vekilenin bu teklifi hepsinden de miina-
sib görüldü. Sonra burada müzakere edilirken, 
Nizamnamei Dahilînin 86 ncı maddesi hilâfına, 
Nizamnamei Dahilînin 86 ncı maddesi diyor ki: 
hiç bir mebus bütçenin teftayüt ve tevessüünü 
mucibolacak tadilname veremez. İşte bu kanun 
meydanda iken rüfekayı muhteremeden birisi bir 
tadilname veriyor. Bu tadilnamede diyor ki; 
Meclisi Umumi âzalarının yevmiyeleri üçer lira 
olsun, Meclisin bir eşref saatine rasgeliyor ve 
kabul olunuyor. Efendim, Nizamnamei Dahilîde 
sarahat varken ve hiçbir mebusun bütçeyi tadil 
edecek surette bir teklifte bulunamıyacağma 
dair maddei mahsusa varken, ahkâmı kanuniye 
ayaklar altına alınıp da bu kabul ediliyor. İşte 
bunun için bendeniz bu teklifi kanunim ile ev
velce yapılan kanunun tadilini teklif ediyorum. 
Anlatabildim mi, efendiler? (Anlaşıldı sesleri) 
münasib ise kabul ediniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmu liniz encümeni vilâyet âzalarma 
yevmiye üçer lira tahsisat verilmesi için Meclisi 
Âliniz bir kanun kabul etti. Bu kanun kabu! 
edildiği zamandan çok zaman geçmemiştir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Geçen sene olmuş
tur, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu ev
rakın Kayseri'ye gitmesi münasebetiyle mazbata 
da henüz yapıldı. Yoksa encümen mazbatasını 
yapmıştı. Kuyudat gitti, mazbatayı tebyiz ede
rek rüfekaya imza ettirerek şimdiye kadar vere
mediğiniz için gecikti. Cemil Beyefendi tekli
finde tenzili teklif ediyor. Encümen esbabı ınu-
cibesinde bunun tâyinine lüzum yoktur, alelhu-
stts Teşkilâtı Esasiye Kanununda vilâyet Şûrası 
ve icra heyetleri teşkil edilecektir. Harcırah
ları, yevmiyeleri tabiatiyle tebdil edilecektir. 
Şimdilik bu teklifin reddini encümen muvafık 
buruyor. 

REÎS :— Şimdi mesele teklifi kanuninin şa
yanı müzakere olup olmadığıdır. Şayanı müza
kere görürseniz aidolduğu encümene havale ede
riz. Nizamnamei Dahilî mevzuubahsolduğu için 
bir noktayı tavzih lüzumunu hissediyorum. Ni
zamnamei Dahilîdeki tezyidi varidat teklif edile
mez, bahsi umumi bütçeye aittir. Mevzuubahso-
İan mesele ise hususi bütçeye taallûk eden bir 
meseledir. Yani Nizamnamei Dahilîye muhalif 
bir şey yoktur. 
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TCUO X . XX 

Efendim, Lâyiha Encümeninin mazbatasını re
yinize arz ediyorum. Kabul etmediğiniz takdir
de teklifi kanuni şayanı müzakeredir. Lâyiha 
Encümeninin mazbatası reddi mutazammmdır. 
Lâyiha Encümeninin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın, teklifi kanuni şayanı mütalâa görüldü. 
Aidolduğu encümene gönderildi. (Pekâlâ sesleri) 
Dahiliye Encümenine göndereceğiz. 

i. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, ihtikârın 
men'i için devairi belediyenin her nevi eşyaya 
narh vaz'ına salâhiyattar olması hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümei mazbatası (2/320) 

REİS — Muhtekirler hakkındaki teklifi kanu
ninin İktisat Encümenine havale edilmesi lüzu
munu Dahiliye Encümeni arzu ediyor, havale 
ediyoruz. 

5. — Safranbolu isyanında fer'an zimethal 
olanların affına dair İcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Safranbolu isyanında mahkûm olan
lar hakkında Adliye Encümeni mazbatası var, 
okuııaeik : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Safranbolu isyanından dolayı Divanı Harbi 

örfice 15 sene küreğe mahkûm edilen Safranbolu 
Posta Müdürü sabıkı Sabri ve 10 seneye mahkûm 
jandarma Recep ve bir bucuk seneye mahkûm 

xoo 
Yusuf Ziya ile cezayı nakdiye mahkûm Aktaş 
müdürü sabıkı Hüseyin Avni, ve Ziraat memuru 
sabıkı Ali ve orman muamelât memuru sabıkı 
Fikri efendilerin ve muhtelif cezalara mahkûm 
jandarma efradının aflarma dair Heyeti Vekile-
nin 15 Kânunuevvel 1336 tarihli mazbatası en
cümenimizde mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Mazbatai mezkûre münderecatına 'nazaran 
mahkûmiyeti vakıa merciince tasdiki memuriyet
leri icra edilmediği cihetle hakkı kazası bulunmı-
yan bir heyeti gayrikanuniye tarafından sâdır 
olduğu anlaşılmakta olduğundan keenlemyekûn 
olan hüküm dolayısiyle aflarma mahal olmayıp 
derhal tahliyei sebillerinin ve hilafı kanun mağ
duriyetlerine meydan verenler hakkında takibatı 
kanuniye icrası lüzumunun Adliye ve Müdafaa! 
Milliye Vekâletlerine tebliği hususunun Heyeti 
Umumiyeye arzı müttefikan karargir oldu. 

Adliye Encümeni Reisi 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Âza 

Kırşehir 
Müfid 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

Mazbata Muharriri 
Canik 
Nafiz 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 

Âza 
içel 
Ali 

REİS — Tensip buyurursanız on dakika te
neffüs edelim. 



İ K İ N C İ CELSE 
Saat : 3,40 sonra 

REİS — Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

BEİS — Celse küşadedildi. 
Safranbolu isyanından dolayı Divanı Harbi 

Örfice mahkûm bâzı eşhas hakkındaki Adliye 
Encümeninin mazbatasını birinci celsenin so
nunda okuduk, şimdi kararnameyi okutturuyo
rum, 

Kararname sureti 
Mukaddema Bolu'da zuhur eden isyanın Saf

ranbolu'ya da sirayeti üzerine idarei örfiye ilân 
edilerek kolordu kumandanlığının emriyle Saf
ranbolu'da teşkil olunan ve fakat tasdiki memu
riyetleri icra edilmeyip mukarreratı Kastamonu 
vilâyetince infaz edilmesi hasebiyle hakkı kazası 
olmamak lâzımgelen Divanı Harbi örfice muhte
lif cezalara mahkûm edilen eşhastan istanbul ve 
dâhili memlekete firar etmiş olan eşhastan maa
da 15 sene küreğe mahkûm Safranbolu Posta 
ve Telgraf Müdürü sabıkı Sabri ve 10 seneye 
mahkûm jandarma Recep ve bir buçuk seneye 
mahkûm Yusuf Ziya ile cezayı nakdiye mahkûm 
Aktaş Müdürü sabıkı Hüseyin Avni ve Ziraat 
Bankası memuru sabıkı Ali ve orman muamelât 
memuru sabıkı Fikri efendilerin ve muhtelif ce
zalara mahkûm jandarma efradının af ve tah
liyeleri muvafıkı madalet olacağı Kastamonu ve 
havalisi kumandanlığının iş'arına atfen Müda-
faai Milliye Vekâletinden bildirildiği Dahiliye 
Vekâletinin 27 Teşrinisani 1336 tarih ve 2248/ 
7707 numaralı tezkeresinde gösterilmesine ve 
Bolu hâdisesinde methaldar olanların affedilmiş 
ve Safranbolu isyanı Bolu hâdisesinin neticei 
tabiîyesi bulunmuş olmasına göre balâda mu-
harrerül esami mahkûminin mezkûr isyanda 
fer'an zimethal olmaları hasebiyle merkumların 
dahi isyanda aslen methaldar olanlara kıyasen 
af ve ıtlakı ve keyfiyetin Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine arzı Heyeti Vekilenin 
15 . XII . 1336 tarihindeki içtimaında takarınır 
etmiştir. 15 Kânunuevvel 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi Seriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili N. 
Fevzi 

Dahiliye Vekili K 
Adnan 

Maliye V. 
Ferid 

Nafıa Vekili 
İsmail Fazıl 

Sıhhiye Vekili 
Doktor Adnan 

Ahmed Muhtar 
Hariciye Vekâleti V. 

Ahmed Muhtar 
Maarif Vekili N. 

Ferid 
İktisat Vekâleti V. 

Mahmud Celâl 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Reisvekili 
Fevzi 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
izahat vereyim. (Kâfi sesleri izahata lüzum yok 
sadaları) 

Efendim müsaade buyurun. Ben söylemeye 
meraklı ve âşık değilim. Fakat yapılan bir ka
nunsuzluğu Heyeti Celilenize arz etmek isteriz. 
Malûmuâliniz bu mesele evvelce Meclisi Âlice 
müzakere edilmiş bilâhara bir maddei kanuni
ye lâzım geldiğinden bahsile Adliye Encümenine 
havale edilmiş idi, esbabı mucibesi de bunları 
mahkûm eden Divanı Harb Heyetinin Hükü
metçe memuriyetleri tasdik edilmediği ve bina
enaleyh sıfat ve salâhiyetleri haricinde olarak 
bunlara böyle onar sene, on beşer sene kürek 
cezası verildiği cihetle bunların affı için bir 
maddei kanuniye tanzimi lâzım geleceği yolunda 
bir arkadaşımız tarafından vâki olan beyanattır. 
Şimdi encümeniniz diyor ki ; bir heyetin bir ada
mı mahkûm edebilmesi için o heyetin, o hâkimle
rin sıfatı kazası, hakkı kazası Hükümetçe, Dev
letçe tasdik edilmiş olmak lâzımgelir. Binaenaleyh 
bu heyet hiçbir sıfatı, hiçbir hakkı kazayı haiz 
değilken bu adamları mahkûm etmiş. Bunu He
yeti Vekile, Bunların affına dair kendi yaptığı 
mazbatasında bildirmiş. Binaenaleyh bunların 
affı lâzımgelmez, hemen tahliyeleri lâzımgelir 
ve tahliyeleri ile beraber sıfatı kazaiyesi olma
dığı halde bu hükmü verenler hakkında da ta-
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kibatı kanuniye icrası icabeder. îşte bu ciheti 
Meclisi Âlinize arz etmek mecburiyetindeyiz. 
(Bunlar gibi daha yokmu acaba, sesleri) 

Bize tevdi edilen bunlardır. 
HAYDAR B. (Kütahya) — Sıfatı kazaiyele-

ri olmıyan bir heyet huzuruna bunları sevk 
edenler hakkında da takibatı kanuniye yapıl
mak lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) « - Haydar Beye ce
vap vereyim. 

Biz Heyeti Celileniz tarafından mevdu bir işi 
tetkika memuruz. Kendileri de bunlara vâkıf 
olduktan sonra yapılması lâzımgelen meseleyi 
yapmaya salâhiyattardır. Çıkıp da burada böyle 
söz söylemeye hacet yoktur. Onlar hakkında da 
icabeden muamele istenebilir. Biz burada diyo
ruz k i ; bu heyet, kendilerine sıfatı kaza veril
mediği halde bu işleri yapmışlardır. Binaen
aleyh bu adamlar mağdurdur. Tahliyeleri lâ-
zımgelir, afları lâzımgelmez. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhah) — Efendim gayrikabili inkârdır ki, mer
cii kanunisinden sâdır olmıyan hükümleri <ı hiç
bir kıymeti yoktur. Ve hakikaten her sahibi sa
lâhiyet zatın vazifesi bunları kurtarmaktır. Hat
tâ. o kadar kurtarmaktır ki, böyle hilafı kanun 
hapisten dolayı ihbarı keyfiyet etmek vazifesini 
kanun efradı ahaliye bile tahmil etmiştir. Şimdi 
biz yalnız bu mazbatayı nazarı dikkate alırsak 
hükmü kanuni ve madeleti infaz hususundaki 
şeyimiz bu mazbataya maksur ve münhasır kal
mış olur. Bendeniz bu mazbata kabul edilip de 
Adliye Vekâletine havale edildiği zaman burada 
isimleri mezkûr olmıyanlardan da bübahis... (Ona 
hacet yok, sadaları) 

Müsaade buyurunuz efendim, çünkü mazba
ta muayyen eşhas hakkındadır. İhtimal ki ağla 
masını, derdini dökmesini bilmiyen adamlar da 
bu işin içinde dâhildir. Onun için bendeniz bu 
mazbatayı esas ittihaz ederek... 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kanunda var azi
zim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz o havalide, 
Safranbolu'da husule gelen hâdisatın tesiriyle 
yananlar vardır. Bu mazbata hükmünü onlara 
da teşmil edelim. Aynı zamanda bu mazbata 
hükmünce hareket etmekle mükellef olan Adliye 
Vekâleti, şûrasını da arz eder ki: derhal tahliye-

. 1337 C : 2 
leri ı].e beraber tahsil edilmiş cezayı nakdiler var
sa bu paraların da kendilerine iadesini... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bittabi mecbur 
sunuz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla)— Efendim, müsaade buyurunuz. Ma
dem ki, mecburduk. Doğrudan doğruya Adliye 
Vekâletine emir verilmesi lâzımdı. Böyle mazba
taya, tasriha lüzum yoktu. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Heyeti Umum i -
yeden gelmiş, Heyeti Umumiye gönderecek. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Bunu bendeniz bilvesile vazifei 
adliye telâkki eder ve yaparım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Orada bir isyan ol
muş mu? Ve isyanın neticesinde kimler muhake
meye vazıyed etmişler de bunları mahkum etmiş
ler? Eğer isyan olmuşta gayrikanııni adamlaı 
mahkûm etmişse onların mahkûm etmeleri doğru 
olmamakla beraber, isyana iştirak edenlerin de 
cezasız kalmaları doğru değildir. Binaenaleyh 
o ciheti de nazarı dikkate almalıdır. Alelıtlak 
tahliye edeceksek Konya'da isyan edenleri ni
çin tutuyoruz? Eğer isyan değilse ona diyecek 
yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) —• Şimdi mevzuubahsolan mesele, salâ-
L;^eti kanuniyeyi haiz olmıyan bir merciin ver
diği hükme binaen bunların mağduriyetlerinin 
temadi etmesine meydan vermemektir. Yoksa 
mürtekibi cürüm olanlar hakkında takibatın 
ademiicrası değildir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Öyle ise yeniden 
bir mahkemeye havale edin. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Tabiatiyle kararda bu olacağı gayet 
tabiidir. Fakat onlara mahkûm nazarı ile ba
kılmaz. Lâkin derakap hiyaneti vataniye kanu
nu mucibince haklarında takibatı kanuniye ya
pılmak lâzımgelir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —.'Bu mesele hak
kında encümen namına beyanatta bulunacağım. 

REİS — Müsaade buyuran efendim, söz 
i.lan çok arkadaş vardır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir heyet birtakım 
kimseleri celbediyor, mahkeme tevkif ediyor, 
Onlar birçok zaman sürünüyorlar. Adliyenin 
müddeiumumileri bu gayrikanııni ahvali tah
kik edip onlar hakkında takibatı kanuniye icra 
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etmekle mükelleftir. Binaenaleyh, şimdiye ka
dar oranın müddeiumumileri bu bapta ne yap
mıştır ve neye tevessül eylemiştir? Bunu bize 
izah ediniz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Şimdi efendim, malûmu âliniz Saf
ranbolu ve Bolu hâdisesi henüz daha Hiyaneti 
Vataniye Kanunu çıkmazdan evvel olmuştur. 
Ve o zamanların vaziyeti naziki esnasında her
kes birer pehlivan, birer hâkim kesilmişti. Bi
naenaleyh, şimdi devrei kanuniye teessüs ettiği 
için bu hataları biz tashih ile mükellefiz. 

BÎR MEBUS BEY — Şimdiye kadar niçin 
yapılmamış ? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Temadisine meydan vermemek için. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bir buçuk 
senedir neye yapılmadı? Günah değil mi bu 
adamlara? (Gürültüler) Bu noktai nazardan 
şimdiye kadar vazifesini ifa etmiyenlerin ve 
şimdiye kadar vazifelerine göz yumdukların
dan dolayı takibat yapmak elbette Adliye Ve
kâletinin vazifesidir. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bunu ne vakit işittiniz 
Beyefendi? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Şimdi bendeniz kendi hesabıma ne 
vakit işittim, onu arz edeyim. Belki beş ay ev
vel işittim. Fakat Adliye Vekâletinin, Meclisin 
ruznamesine dâhil olmuş bir meselenin her han
gi bir şekilde tecelli edeceğine evvelden vâkıf 
olmak iktidar ve salâhiyeti dâhilinde midir? 
Saniyen Adliye Vekâleti Mecliste mevzuubahso-
lan bir meseleyi hodbehot tebdil ve tağyir sa
lâhiyetini haiz midir? Ben ne bilirim bu şekil
de karar çıkacağını? Binaenaleyh - bendeniz 
bundan sonra yapılacaklardan mesulüm. 

SIRRI B. (îzmit) — Bu heyeti teşkil eden 
zat, ben kanunu askerî mucibince böyle itayı 
hükme salâhiyeti kanuniyem vardır. Bir hü
küm vermeye kadirim, derse ne dersiniz? 

• 
ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De

vamla) — Ne derse bana efendim? 
SIRRI B. (îzmit) — Ben böyle divanıharb 

teşkiline' salâhiyettarım. Kavanini askeriye bu 
salâhiyeti veriyor derse ne diyeceğiz? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De
vamla) — Salâhiyet ve vazife meselesi tahaddüs 
ettiği vakitte onu halledecek merci vardır. 
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BİR MEBUS B. — Bu meselenin müzakere

sinde Müdafaai Milliye Vekilinin bulunması lâ-
j zımdır ki.. (Hayır sadaları) 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De-
ı vamla) — Mesele ihtilâfı merci meselesi olunca 
' ahkâmı kanuniye mucibince mercii aidi müda:-
i faa eder. 
| VEHBÎ B. (Karesi) — Vekil Bey, bu isya

nın tarihini bilelim ki, ona göre beyanı müta
lâa edelim. Bir zaman vardır ki, burada ne 
mahkeme ve ne de hükümet ve ne de kanun 
ve kaide vardı. Eğer o zamanlarda cereyan et
miş ise ona göre müzakere cereyan ve buna g" 
re tetkik edilmek icabeder. Memleketin hali 
sükûnet ve istikrarı meydana geldikten sonn: 
vukua belen hâdisattan ise, o başkadır. Bina
enaleyh bu isyanın tarih ve.. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (De-
I vamla) — Hiyaneti Vataniye Kanunundan ev

veldir. Yalnız burada memurini adliyeye tevec
cüh eden mesuliyet; usulü dairesinde sâdır ol-

I duğuna kanaat hâsıl olmıyan bir ilâmdan dola
yı bir insan nasıl tevkif edilir? Mesele budur. 
Niçin o müddeiumumi veya diğer alâkadar ze-

I vat bu ilâmın tasdik edilip edilmediğini kaydet-
j memiştir. Yani burasını soracağız. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Adliye Vekili 
• beyin şimdiki beyanatı ile hükümetin şekli tek-

I lifi arasında bir mübayenet görüyorum. (Gürül
tüler) Müsaade buyurunuz. Hükümet gayrika-
nuni bir surette teşekkül etmiş bir makamdan sâ
dır olduğundan mı? Yani Divanı Harbden sâ-

i dır olduğundan dolayı mı bunu Meclise gönder
miştir? Yoksa asıl âmiller Hükümetçe tecil edil
diğinden dolayı, o hâdise ile alâkadar ve fer'an 

i zimethal olduğu anlaşılan bu adamların mahkû-
J miyetleri cihetine gidilmesi doğru olmadığından 

dolayı mı bu hükmü refetmek için buraya gön
dermiştir? Buna cevap verirseniz bendeniz bu 
bapta lâzımgelen şeyleri söylerim. 

I ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Şekli tekliften anlaşılıyor ki; Hü
kümet Divanıharb kararını ve mahkûmiyetleri 
kanuni telâkki ederek af talebetmiş, encümen ise, 
hükmü kanuni telâkki etmiyor. Hükümet teklifi 
ile encümen teklifi arasında tearuz oluyor. Ha
kem Heyeti Celileniz olacaktır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim mesele 
I arz ettiğim gibi, tam tetkik edilecek, münakaşa 
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| REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen tel 

kaldırsın. Müzakere kâfi. görüldü. 
Adlive Encümeninin mazbatasını reyinize arz 

I ediyorum. Encümenin mazbatasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Adliyle Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. , 
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edilecek bir safhaya girmiştir. Hakla Hami Bey 
biraderimizin suali bu meselede vâridolamaz. 
Çünkü 'kendisi de encümende bizimle beraber 
bulunmuş ve kendisi de. bizimle beraber imza 
etmiş. 

Refik Şevket B,ey biraderimize Sırın Bey bi
raderimiz tarafından vukubulan sualin cevabını 
zaten Heyeti Vekile vermiş. Çünkü Kolordu ku
mandanları bir mahalde isyan vukubulursa orada 
divanı harb teşkiline salâhiyettardır. Ancak onum 
teşkil ettiği divanı harblerin tasdiki memuriye
ti aidolduğu makama aitti. Binaenaleyh orada 
teşkil edilen divanı harb âzalarının memuriyetle
ri makamı aidinden tasdik edilmediğine binaen 
sıfat ve salâhiyeti kazaiyeleri kalmamış ve bu 
suretle bu adamları mahkûm etmişler. Binaen
aleyh bunun hakkında bir af yapın diye Hükü
met bir mazbata yapmış ve oraya Müdafaai Mil
liye Vekili de imza koymuş. Tasdiki memuriyet
lerini kendileri icra etmediklerini ikrar eden 
Müdafaai Milliyte Vekili ve orada o meseleyi mü
zakere edip oraya imza vaz'eden, o mazbataya 
imza koyan Adliye Vekilinin bir sıfatı tecelli 
ediyor burada, nedir o? Hiçbir ferd, hiçbir şa
hıs kanunun hilâfına hapsedilemez. Müddeiumu
mi böyle bir hapis ve tevkifi haber aldığı daki
kadan itibaren onu kolundan tutup hapisaneden 
atmak mecburiyetindedir. Şimdi Adliye Vekili
nin bunu kolundan tutup atmayip da, affediniz 
de diye Meclise göndermesi bir parça mucibi mü
nakaşadır. 'Binaenaleyh şimdi bu mesele bizim 
elimize geldiğinde onu affetsek mücrimiyeti kal
dırmak, cürmü kaldırmak, cezayı kaldırmak., bu 
gibi meseleler tahaddüsedecek. Ortada affedile
cek bir mesele yoktur. Bu adamlar, memuriyet
leri tasdik ledilmiyen bir heyet tarafından hapse
dilmiş, tevkif edilmiş, bunların derhal tahliyesi 
lâzımgelir. Ondan sonra kanunen ne yapılmak 
ieabederse Hükümet onu düşünür ve yapar. En
cümeni Adliyede bunu düşündük. Refik Şevket 
Bey biraderimizin kasır ve tahdide lüzum yok
tur dediklerine de iştirak edeceğim. Hilafı ka
nun hapsedilen eşhası tevkifte addetmez, hapiste 
addetmez. Onu müddeiumumiler kolundan tutar 
atar. Bunun için ayrıca karar vermeye lüzum 
yoktur. Bu adamlar hakkındaki mesele hilafı ka
nun olarak vâki olmuştur. Tahliye ediliyor. Cü
rümleri varsa yeniden tahkikat yapılır. Tetkikat 
yapılır. Buna kimse bir şey diyemez. 

8. — BEYANAT 

/. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin, 
Frcmsa ile akdedileni itilâfname hakkında beya
natı 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim geçende Büyük Millet 
Meclisi Hükümetiyle Fransa Hükümeti arasında 
imza edilmiş olduğunu arz ettiğim itilâf nameyi 
malûmat kabilinden olmak üzere Meclisi Âlinize 
arz edeceğim. Tarafeyn hüküm etlerinin murah
hasları tarafından bilimza ve tarafeyn hükümet
lerince tasvibedilmiş olan itilâfname metni şu
dur : 

İtilâfname 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti iki mtomleket 
arasında bir itilâf akdi arzusunda bulundukları 
cihetle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Hariciye Vekili ve mebus Yusuf Kemal Beyefen
di Hazretlerini ve Fransa Cumhuriyeti Hükü
meti nüzzarı sabıkadan Mösyö Hanri Franklin 
Buyyon Hazretlerini murahhas tâyin etmişler
dir. Müşarünileyhim usulüne muvafık olduğu 
görülen salâhi'yetnamelerini badetteati hususatı 
ât iyeyi kara rlaştırmışlardır. 

1. — Tarafeyni âkıdeyn iş bu itilâf namenin 
imzasından itibaren aralarında hali harbin niha
yet bulacağını beyan ederler. Ordular, memurini 
mülkiye ve ahali keyfiyetten derhal haberdar edi
lecektir. 

2. — İşbu itilâf namenin imzasını mütaakıp 
tarafeyn üserayı harbiyesiyle, mevkuf veya mah
pus bulunan, Türk veya Fransız, bilûmum eşhas 
serbest bırakılacak ve kendilerini tevkif eden ta
raf masraf iyi e, bu hususta irae edilecek, en yakın 
şehre sevk olunacaklardır, tşbu madde hükmü 
tevkif hapis veya esaretin tarif ve mahallî her ne 
olursa olsun tarafeynin bilûmum mevkufin ve 
mahpusinine şâmildir. 

']. — tşbu itilâfnamenin imzasından itibaren 
âzami iki ay müddet zarfında Fransız kıtaatı, se-
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kizinci maddede mezkûr, hattın cenubıma ve 
Türk kıtaatı hattı mezkûrun şimaline çekilecek
lerdir. 

4. — Üçüncü maddede mezkûr müddet zarfın
da vukua gelecek tahliye ve işgal, tarafeynin as
kerî kumandanları tarafından tâyin edilecek bir 
Muhtelit Komisyon marifetiyle, tesbit olunacak 
sııver ve eşkale tevfikan icra edilecektir. 

5. — Tarafeyni âkideyn tahliye edilen arazi
de, arazii mezkûrenin işgalini mütaakıp, tam bir 
affı umumi ilân edeceklerdir. 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti Misakı Millîde aynen tanınan ekalliyetler hu
kukunun, bu hususta düveli mütelife ile bunla
rın hasımları ve bâzı müttefikleri arasında müna-
kit mukavelâtm, aynı esasa müsteniden kendi ta
rafından teyidolunacağını beyan eyler. 

7. — İskenderun mıntakası için bir usulü ida-
rei mahsusa tesis olunacaktır. Mmtakai mezkû
renin Türk ırkından olaû sekenesi harslarının in
kişafı için her türlü tashilâttan müstefit olacak
lardır. Türk lisanı orada mahiyeti resmiyeyi haiz 
olacaktır. 

8. — Üçüncü maddede zikredilen hat berveç-
hi âti tesbit ve tasrih edilmiştir. Hattı hudut İs
kenderun körfezi üzerinde Payas mevkiinin he
men cenubunda olmak üzere intihabolunacak bir 
noktadan başlıyaeak ve takriben Meydamekbez'e 
doğru gidecektir. (Şimendifer istasyonu ve bu 
mevki Suriye'de kalacaktır.) Oradan hattı mez
kûr Marsuva mevkiini Suriye'ye ve Karnabur 
mevkii ile Kilis şehrini Türkiye'ye bırakmak 
üzere Cenubu - Şarkiye doğru meyledecektir. 
Oradan Çobanbey istasyonunda demiryoluna 
mülâki olacaktır. Badehu Bağdad demiryolunu 
takibedecek ve demiryolunun plâtformu Nu
saybin'e kadar Türk arazisi üzerinde kalacak
tır. Oradan Nusaybin ile Cezirei Ibniömer ara
sındaki eski yolu takibederek Cezirei Ibniömer-
de Dicle'ye vâsıl olacaktır. Nusaybin ve Cezi
rei Ibniömer mevkileri ile yol Türkiye'ye ka
lacaktır. Bu yoldan istifade hususunda her iki 
memleket aynı hukuka malik olacaklardır. Ço-
banbey ile Nuseybin arasındaki demiryolunun 
istasyon ve mevkileri demiryolu plâtformunun 
aksamından addedilerek Türkiye'ye kalacaktır. 
İşbu itilâfnamenin imzasından itibaren bir ay 
zarfında hattı mezkûru tesbit etmek üzere ta
rafeyn murahhaslarından, mürekkep bir komis-
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yon teşkil olunacaktır. Bu komisyon aynı müd
det zarfında işe mübaşeret edecektir. 

9. — Sülâlei Osmaniyenin müessisi Sultan 
Osman'ın büyük pederi Süleyman Şahın Caber 
kalesinde kâin ve Türk mezarı namiyle mâruf 
Merkadi müştemilâtiyle beraber Türkiye'nin 
malı olarak kalacak ve Türkiye orada muhafız
lar ikame ve Türk beyrağı ke§ide edebilecek
tir. 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti Pozantı ile Nusaybin arasındaki Bağdad 
demiryolu parçası imtiyazının Adana vilâyetin
de inşa edilmiş bulunan şubelerin imtiyaziyle 
beraber imtiyazlara merbut ye bilhassa işleme
ye ve nakliyatı tieariyeye mütaallik kâffei hu
kuk, müsaadat ve menafi ile birlikte Fransız 
Hükümetinin irae edeceği bir Fransız gruptum 
devredilmesini kabul eder. 

Türkiye Meydanıekbez'den Çobanbey'e ka
dar Suriye arazisinde şimendiferle nakliyatı as
keriyesini icra etmek hakkını haiz olacaktır, 
Suriye dahi Çobanıbey'den Nusaybine kada? 
Türk arazisi üzerinde şimendiferle nakliyatı as • 
keriyelerini icra etmek hakkını haiz olacaktır. 
İşbu parça ve şuabat üzerinde esas itibariyle 
hiçbir tarifei mütefavüte vaa'olunamaz. Ledeli-
cap işbu kaide hilâfında hareket edilebilmesi 
hususunu, iki Hükümet müttefikan tetkik etmek 
hakkını muhafaza ederler. İtilâfın ademiimkâ-
nı halinde tarafeynden her biri tekrar serbestli 
hareketini ihraz edecektir. 

11. — İşbu itilâfnamenin tasdikinden sonra 
Türkiye ile Suriye arasında bir gümrük 
mukavelesi akdi için muhtelit bir komis
yon teşkil olunacaktır. ıMezkûr muka
velenin şerait ve müddeti devamı işbu komisyon 
tarafından tâyin olunacaktır. Sabıkuzzikir mu
kavelenin akdine kadar tarafeyn serbestli hare
ketlerini muhafaza edeceklerdir.. 

12. — Kuveyk suyu Halep şehri ile Şimalde 
Türk kalan mıntaka arasında her iki tarafı hak
kaniyet perverane bir surette tatmin edecek veç
hile tevzi olunacaktır. Halep şehri mıntakasımn 
ihtiyacına medar olmak üzere kendi masrafiyle 
Türk toprağından Fırat 'dan dahi su alabilecaktir. 

13. — Mukim veya nim göçebe ahaliden seki
zinci maddede tesbit edilen hattın öte veya beri 
tarafında kâin meralarda hakkı intifaa veya 
emlâk ve araziye malik bulunanlar kemafissîibı'i: 
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İıaklarlnı istimalâe devam edeceklerdir. Bunlar 
işletme ihtiyaçları için serbestçe ve hiç, bir güm
rük veya mera resmi ve ne de sair hiçbir resini 
vermeksizin hattı mezkûrun bir tarafından diğer 
tarafına yavrulariyle beraber hayvanlarım al ât 
ve, edevatlarını, tohumlarını, ve mahsulâtı zira-
iyelerini nakledebileceklerdir ve bunlara müte
allik teklif ve rüsumu ikamet ettikleri memle
kette eda etmeye mecbur oldukları mukarrerdir. 

20 Teşrinievvel 1337 (1921) tarihinde An
kara'da iki nüsha olmak üzere tanzim kılınmıştır. 

- îmzE . , . • . , 
Franklin Buyyon Yusuf Kemal 

HARİCİYE VEKİLİ YÛSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Bu maddelere mütaallik meselâ 

şimendifer maddesinde Türkiye Hükümetinin 
hukuku tamamiyle mahfuz kalacak ve şirket 
tarafından Türkiye Hükümetinden vuku bula
cak her türlü metaİihe karşı Hükümetin huku
kunun tahtı temine alınacağı musarrahtır. Yani 
bu bize temin edilmiştir. Aynı zamanda iki tarat* 
murahhasları arasında bir de protokol imza edil
miştir.. Onu da arz ediyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle 
Fransa Hükümeti Cumhuriyesi arasında bugün 
takarrür eden itilâf namenin imzasına şüru edile
ceği Sırada Türk murahhası Yusuf Kemal Bey 
malâhazatı âtiyeyi serd eylemiş ve Fransa mu
rahhası' Mösyö Franklin Buyyon mülâhazatı 
mezkûreyi kayıt ve zaptetmiştir. 

Türk murahhası; Suriye'nin düyunu Osma-
niyeye iştirakle devletin, Hazinei hassanın 
ve evkafın emval ve emlâkine mütaallik mesail 
ile Suriyenin vaziyeti hukukiyesinin tebeddü
lünden mütevellit diğer bilcümle nukatm sulh 
muahedei umumiyesinin esnayı akdinde vuku 
bulması îcabeden keyfiyeti hal ve tesviyeleri 
hususunda, kuyudu sarihai itiraziye serdini lâ-
zimeden addeder. İskenderun ve Antakya mm-
takaları için Yusuf Kemal Bey orada müte-
mekkin ahaliye Türk bayrağını ihtiva eden 
hususi bir bayrak intihabetmek salâhiyetini 
vermek lâzımgeldiğini beyan eder. Menatıkı 
mezkure ahalisine böyle bir salâhiyet tanınma
sındaki faydayı teslim eden Fransız murahhası 
bu hususta Hükümeti nezdinde teşebbüsatı lâ-
zimede bulunaeağmı vadeder. 

Tarafeyni âkıdeynce bahşolunacak affı 
umumii tamma mütaallik olan beşinci maddeye 
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. gelince, Fransız murahhası İskenderun - An

takya m mtakaları ahalisinin bu affı umumiden 
istifadelerini temin için icabeden tedabirin it
tihazı hususunu Hükümetine tavsiye edeceğini 
beyan eyler. 

Onuncu madde hakkında Türk. murahhası 
hususatı âtiyeyi serdeyler: 

Evvel en Bağdad şimendifer hattı imtiyazı 
mukaveleleri mucibince kilometre başına ve
rilmekte olan teminat şimdiye kadar bütün hat
tın mecmuu varidatı esası üzerine tesbit kılın
makta idi. Hattın Pozantı ile Nusaybin ara
sındaki Türk kısmının kilometre teminatının, 
mazide olduğu gibi tekmil Bağdad hattının mec
muu varidatı esası üzerine tesbiti elzemdir. 
Fransız murahhası, bu talebin muhak oldu
ğuna Hükümetinin nazarı dikkatini celp etmeyi 
taahhüt eyler. 

Saniyen: her iki tarafın murahhasları, şi
mendiferle Suriye arazisi dâhilinde icra edile
cek Türk askerî nakliyatına mütaallik tarife 
ile Türkiye arazisi dâhilinde şimendiferle icra 
edilecek Suriye nakliyatına mütaallik tarifenin 
bilâhara vukubulacak bir tetkika muallâk ol
ması hususunda müttefiktirler. Murahhaseyni 
müşarünileyhim memleketinden birinin Türk 
- Fransız itilâfnamesinin onuncu maddesinin 
ikinci fıkrasında muharrer salâhiyeti istimal 
ihtiyacında bulundukça diğerini bir müddeti 
kâfiye evvelden haberdar etmesi lâzımgelece-
ğini dahi teslim ederler. 

Türk murahhası âtideki talebi serdetmiş 
ve Fransız murahhası bunu Hükümeti nezdin
de müdafaa etmeyi kabul etmiştir: İskende
run Limanında Türk tebaası emvali ve Türk 
bayrağı taşıyan sefain limandan istifade hu
susunda serbestîi tamma malik olmaları lâzımge-
lir. Bunların bu hususta ve diğer bilûmum nikat-
ta memleket ahalisiyle memlekete ait sefain ve em
val ile müsavatı tamma dâhilinde, mazharı mu
amele olmaları muktazidir. Bu limanda Türki
ye'den vâki olacak ihracat ve Türkiye'ye vukubu
lacak ithalâtın doğrudan doğruya transite tahsis 
olunmak üzere, Türkiye'ye kira ile bir saha ve
rilecektir. Bu sahanın İskenderun'u Türkiye 
arazisine rapteden şimendiferle iltisakı, tertibi 
ve kirası ve tarzı istimali hususlarında Türkiye'
ye her türlü teshilât irae olunacaktır. Türkiye'
den vâki olacak ihracat ve Türkiye'ye yapılacak 
ithalâtın transiti hususunda Türk tebaasiyle, 
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Türk emval ve sef aminden memleket ahalisiyle, 
memlekete ait sefain ve emvalden dahi alınmakta 
olan tonilâto, rıhtım, kılavuzluk, fener ve karan
tina rüsumundan maada hiçbir resim ve vergi 
almmıyaeaktır. 

Ankara'da 20 Teşrinievvel 1.337 tarihinde iki 
nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

Franklin Büyyon Yusuf Kemal 

REÎS — Aslı geldiği vakit Hariciye Encü
menine tevdi ederiz. 

OSMAN B. (Lâzistan) '— Bendeniz ta Mos
kova'dan beri Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey
efendinin memleket hakkında başlıyan hayatı si-
yasiyesinin, böyle amali milliyemizi tatmin etmek 
üzere sulh ile neticelenmesi hususundaki muvaf-
fakiyatını takdir eder ve Meclisi Âlinizin bu his
siyatıma iştirak etmesini temenni ederim. (İşti
rak ederiz, sadaian) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Badoltetkik 
hissiyatımızı izhar edelim. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine. 
dair Divanı Riyaset kararı. 

REÎS — Ardahan Mebusu Hilmi Beyin dön 
ay mezun addedildiğine dair Divanı Riyaset ka
r an vardır. Ardahan Mebusu Hilmi Beyin dört 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, yirmi 
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gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Dersim Mebusu Diyab Ağanın 13 Ağustos
tan itibaren müracaatı üzerine dört ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

içel Mebusu Naim Efendinin dört ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Tokad Mebusu Hamdı Beyin 9 Teşrinievvel
den itibaren, temdiden üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Canik Mebusu Süleyman Beyin temdiden bir 
ay mezuniyetini kabul edenler, lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Çorum Mebusu İsmet Beyin tabip raporuna 
müsteniden temdiden iki ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir; 

Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin tem
diden üç ay mezuniyetini kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Evrakı varidenin mühim kısmı bitti. Bir kıs
mı kaldı. Tensibederseniz vakti âhara tehir ede
lim. 

Perşembe günü aynı ruzname ile içtima et 
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse saat 5,30 
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düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan mahaller ahalisine muavenet hakkındaki Kanuna 

-. verilen reylerin neticesi 

Kabul edetüer 

Tevfik B. (Erzincan), Hamdi B. (Ertuğrul), 
Rıza Vamık B. (Sinob), Mesud B. (Karahisarı 
Şarki), Cavid. B. (Kars), Hasan Basri B 
(Karesi), Operatör Emin B. (Bursa), Şevki 
B. (içel), Naim Ef. (içel), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Besim B. ((Kastamonu), Feyzi Ef. 
(Malatya), Sırrı B. (izmit), Mustafa Hilmi Ef. 
(Niğde), Ali Rıza B. (Kars), Ali Vefa B. (An-
talya), Sadeddin B. (Menteşe), Hamdi B. (Bi
ga),- Mustafa Vasf i B. (Tokad), Lûtfi B. (Ma
latya), Hamdi B. (Diyarbekir), Tevfik Rüşdü 
B. (Menteşe), Fikri B. (Genç), Mehmed Şük
rü B. (Karahisarı Sahih), Osman Kadri B. 
(Muş), Osman Nuri B. (Bursa), Yusuf Kemal 
B. (Kastamonu), Mustafa Kemal Paşa, (An
kara), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Arif B. 
(Bitlis), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Rıza B. (Kırşehir), Ra-
gıb B. (Gazianteb), Rüşt em B. (Oltu), Hüseyin 

B. (Erzincan), Zekâi B. (Adana), Ziya B. (Kân
gırı), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Vehbi B. 
(Bitlis), Sırrı B. (Ergani), Neemeddin B. (Si-
ird), Osman B. (Lâzistan), ismail Şükrü Ef. (Ka
rahisarı Sahib), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Arif 
B. (istanbul), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul J, Mahmud Esad B. (İz
mir), Doktor Haydar B. (Clenc), Fevzi B. (Ba
tlım), Yahya Galib B. (Kırşehir), Rüşdü B. 
(Ergani), Hüsnü B. (Bitlis), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (istanbul) Rıza B. (İstanbul), F^ik B. 
(Edirne), Ali Ulvi B. (Burdur), Hulusi B. 

(Karahisarı Sahib), Arif B. (Konya), Yusuf 
Ziya B. (Mersin), Ahmed Mazhar B. (istanbul), 
Vehbi B. (Niğde), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), 
Şükrü B. (Canik), Muhtar B. (Mesrin), Emin 
B. (Eskişehir), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird) Hakkı Hami B. (Si
nob), Hamdi Namık B. (izmit), Hüseyin Avni 
B. (Kozan), Mahmud Said B. (Muş), Ziya Hur-
şid B. (Lâzistan), Ali Vâsıf B. (Gene), Halil 
ibrahim Ef. (Eskişehir), Tufan B. (Hakkâri), 
Salâhaddin B. (Mersin), Halil B. (Ertuğrul), 

Doktor Mazhar B. (Aydın), ismail B. (Erzu
rum), Abdullah Ef. (Adana), Mehmed Sırrı B. 
(Siverek),. Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Hus-
rev B. (Trabzon), Ömer Vehbi Ef. (Konya), 
Mustafa B. (Kozan), Besim Atalay B. (Kütah
ya), Seyfi Ef. (Kütahya), Derviş B. (Mardin), 
Âlim Ef. (Kayseri), Recai B. (Trabzon), Dok
tor Adnan B. (İstanbul), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan), Hasan Fehmi B. (Güraüşane), Fah-
reddin B. (Mersin), Şakir B. (Ankara), Meh
med B. (Biga), Mustafa Durak B. (Erzurum), 
Ram iz B. (Dersim), Şeyh Nuri Ef. (Erzincan), 
Mustafa B. (Dersim), Abdullah Azmi Ef. (Es
kişehir), Memdııh B. (Karahisarı Şarki), Zamir 
B. (Adana), Esad B. (Lâzistan), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), İhsan B. (Cebelibereket), Mehmed 
Hamdi Ef. (Adana), İbrahim B. (Karesi), Kad
ri B. (Diyarbekir), Celâl B. (Trabzon), Ha
san Hayri B. (Dersim), Tahsin B. (Aydın), 
Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Tunalı Hilmi B. (Bo
lu), Rasih Ef. (Antalya), Fuad B. (izmit), Ri-
fat Ef. (Konya), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Abdülgani B. (Muş), Salih Ef. (Siird), ismail 
Safa B, (Mersin), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Esad Ef. (Aydın), Tevtik Ef. (Kângırı), Re-
şad B. (Saruhan), Ruşen B. (Gümüşane), Sürey
ya B. (Saruhan), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Haydar B. (Van), Yunus Nadi B. (İzmir), Dok
tor Fikret B. (Kozan), Necib B. (Ertuğrul), 
Şükrü B. (Bolu), Şeref B. (Edirne), Sıddık B. 
(Çorum), Behçet B. (Kângırı), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Müıfid Ef. (Kırşehir), Mehmed Vasf i 
B. (Karahisarı Şarki), Süleyman Sırrı B. (Yoz-
gad), Şerif B. (Sinob), Hilmi B. (Ardahan), 
Hacı Feyzi B. (Elâzız), Celâl B. (Genç), Yasin 
B. (Oltu), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ahmed 
Akif B. (Batum), Aü Ef. (içel), Neşet B. (is
tanbul), Kadri B. (Siird), Eyüb Sabri B. (Es
kişehir), Rasim B. (Sivas), Necati B. (Erzurum), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), Hakkı B. (Van), Şeyh 
Servet Ef. (Bursa), Mehmed Vehbi B. (Karesi), 
Halil İbrahim Ef. (izmit), 

(Müstenkif üç «reyden ibarettir.) 


