
D E V R E : I C İ L T : 15 İ Ç T İ M A : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

- . .>. . . » f » « 

Yüz yirmi altıncı İçtima 

12.12.1337 Pazartesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Âzayi kiram muamelâtı 
1. — Erzurum Mebusu Salif Efendiye 

bir içtima evvel verilen mükerrer ihtar 
cezası halikında münakaşa 111:112 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Divanı Riyaset kararı 116 

3. :— Mezuniyet müddetlerini tecavüz 
ettirmiş olan 4 mebusa sene içindeki, 
mezuniyetlerine mahsuben izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 

Mündereeat 
Sayfa 

110:111 
111,116 

3. — Lâyihalar 
1. — Oıi beş sene küreğe mahkûm Iş-

kodra'lı Arâb Cemil'in bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası 

2. —• Sülüsaıu müddeti cezaiyelerini 
ikmal eden mahkûminin aflarma ve iş
gal olunan mahaller ahalisinden maznun 
ye müttehem olan cünha ve cinayet er
babı haklarında hukuku umumiye dâva
sının teciline dair kanun lâyihası 

o. -— Konya Darüleytamı için 1337 
senesi Sihhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine zamaim icrasına dair kanun lâ
yihası 

1.16 

112 

112 

112 

113 

117 

117 
114 

Sayfa 
4. — Teklifler 112,117 
1. — Ergani Mebusu Sırrı Bey ve 28 

arkadaşının, Büyük Millet Meclisinin ta
rihi teşekkülü olan 23 Nisan 1336 tarihine 
kadar dere çatı muhtelif ede mahkûm olan 
eşhasın aflarma dair kanun teklifi (2/405) 

2. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
di ile rüfekasınm, varidatı hususiyei vi-
lâyatm muhasebei hususiyelerce tahsil 
ve kabzı hakkında kanun teklifi (2/406) 

5. — Tezkereler 
1. — Koçgiri Heyeti Tahkikiyesinin 

22ara ve Ümraniye'ye muvasalat ettikle
rine dair iki telgraf 114:115 

6. —- Takrirler 115 
1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Sanayi mektebinin dört odasının 
tahliye ettirilmesine dair takriri 115:116 

7. — Muhtelif evrak 115 
1. — Adana'nın Anavatan'a kavuşma

sından dolayı Belediye Riyasetinden mev
rut tebrik ve teşekkür ve Adana'ya davet 
telgrafı 

8. — Sualler 
1. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 

Beyin, şimdiye kadar cibayet edilen tekâ
lifi milliyenin ne miktara baliğ olduğuna 

115 
116 



t : 126 

dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri ,, 

9. — Mazbatalar 
1, — Hıyaneti valaniyeden mahkûm 

12.12.1337 
Sayfa 

116 
113 

O : 1 
Sayfa 

Mülâzım Kemal Efendi ile rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair Adlij'-e Vekâleti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası 113:114 

«MNte 

B İ R Î N C 1 CJELSE 
Açılma saati : 1,5 sonra 

REİS — Birinci Reisveküi Hasan Fehmi Beyefendi 

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

IvEÎS — Meclis küşadedildi. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin Riyasetlerinde badezzeval saat bir buçukta 
inikadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve tas-
hihan kabul olundu. Heyeti Vekileden mevrut 
Adana vilâyetinde küsadedileeek mektepler için 
Maarif bütçesine tahsisat ilâvesine dair lâyihai 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, kaatil 
maddesinden dolayı yedi buçuk sene küreğe 
mahkûm Beşidoğlu Mehmed'in bakiyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniye 
Adliye Encümenine, arzı istiman eden kaatil 
llyas ve refiklerinin hukuku şahsiye baki kal
mak üzere afları hakkındaki lâyihai kanuniye 
Adliye Encümenine, tehcir ve takdilden dolayı 
mahkûmen İstanbul'da mevkuf Tevfik Bey aile
sine maaş tahsisi hakkındaki lâyihai kanuniye 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, Sulh hâkimleri hakkındaki Kanunu 
muvakkatin yirminci maddesinin tadili ve dok
san dördüncü maddesinin ilgasına dair lâyihai 
kanuniye Adliye Encümenine, Kütahya Mebu
su Besim Atalay Beyin bir mehterhane vücuda 
getirilmesi hakkındaki teklifi kanunisi ile 
Ankara istiklâl Mahkemesince mahkûm Tabip 
Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap Memuru 
Cemal Efendinin bakiyei müddeti cezaiyeleri-

nin affı hakkında Edirne Mebusu Şeref ve Bit
lis Mebusu Resul Beylerin iki kıta teklifi kanu
nisi tevhiden Lâyiha Encümenine havale edildi. 

Hıyaneti vataniye ile mahkûm Ohannes ve 
Apustol haklarındaki evrakın nevakısmm ik
mali zımnında mahalline iadesi lüzumuna dair 
Adliye Encümeninin iki mazbatası kabul edil
di. Askerî Tekaüt Kanununun on ikinci madde
sinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riyasetinin 
tezkeresi Kavanini Maliye Encümenine, ve Si-
nob'da tersane nam mahallin belediyeye terkine 
dair Kanunun tefsirine dair yine riyaseti mü-
şarünileyhanın tezkeresi Dahiliye ve Kavanini 
Maliye encümenlerine havale edildi. Mevakii 
muhtelifedeki eşyayı emiriye hakkında Müda
faai Milliye, Maliye ve İktisat ve Nafıa Vekil
leri huzuriyle müzakere icrasına dair, İstanbul 
Mebusu Rıza Bey tarafından verilen takrir kı
raat edilerek bu baptaki müzakerattan sonra 
birinei ve dördüncü maddelerinin sual olarak 
kabulüne ve diğer üc madde için Müdafaai Mil
liye, Maliye, Nafıa ve İktisat Vekilleri huzu
runda müzakere cereyan etmek üzere ruzna-
meye alınması tensibedildi. Beşinci şubeden Ka
nunu Esasi ve Tetkiki Hesabat encümenlerine 
intihabedilen âzanm esamisi makamı riyasetten 
Heyeti Umumiyeye tebliğ ve telgraf ücuratı-
nnı iki kuruşa tenzili hakkında Ertuğrul Me
busu Hamdi Beyle refikinin teklifi kanunileri 
Lâyiha Encümenine havale edilerek ruznamei 
müzakerata geçildi. Hiyaneti vataniye mücri-
mininden bir kısmının aflarına dair lâyihai ka-
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nuniyenin Adliye Encümeninden mevrut şekli I 
muaddeli kıraat ve bu bapta umumi müzakerat 
cereyan ederek müzakerenin kifayetine karar I 
verildikten sonra bu baptaki tadil teklifleri kı
raat olunup nazarı dikkate alınan takrirlerle 
beraber madde Adliye Encümenine tevdi edildi. 
Adana umuru nafiasiyle jandarması hakkındaki 
tahsisata mütedair lâyihai kanuniye ınıznamei 
müzakerata ithal olunmak ve Pazartesi günü iç
tima edilmek üzere saat beş buçukta içtimaa ni- I 
hayct verildi. Kifayeti müzakere kararından 
sonra tadilnamelerin hini kıraatinde Erzurum 
Mebusu Salih Efendi memnuiyeti kanun iyeye I 
rağmen söz almaktaki ısrarı müzakereyi teşev
vüşe uğratacak kadar asabiyet ve gürültü tevlid-
ettiğinden Makamı Riyasetten mumaileyhe mü
kerrer ihtar cezası verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip I 

Hasan Fehmi Akf Ziya Hur.stâ I 

2. — AZAYÎ KİRAM MUAMELATI 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendiye bir 
içtima evvel verilen mükerrer ihtar cezası hak- I 
hmda münakaşa. I 

REÎS — Buyurun Salih Efendi. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim evvelki I 

günkü celsede bir suitefehhüm hâsıl olarak, 
acip bir ceza ile muaheze edildim. Heyeti aliye-
leri biliyorsunuz ki bendeniz kimsenin sözünü 
kesmedim veya söz istemek için gürültü ve şa
mata veya başka hakaret âmiz bir kelimede bu
lunmadım. Müzakereye vaz'edilmiş olan mevad 
kabul edilmiş, meselenin leh ve aleyhinde bir 
şey söylenmiyor. Yalnız Adliye Vekili Beyefendi 
kürsüde hukuku şahsiye mesaili üzerinde izahat
ta bulunurken, arkadaşlarımız Nizamnamci Da
hilî haricinde, kabul edilmiş bir usul veçhile, 
kürsüdeki Vekile sual soruyorlardı. Bendeniz de I 
Vekil Beyden bir şey sormak için ayakta Ma
kamı Riyasetten kemali nezaketle «Reis Bey mü
saade buyururmusunuz? Bir şey soracağım» 
gibi insanî bir hitapla ve kemali âdap ile vâki 
istirhamatıma Makamı Riyaset - ki ben bunu 
hakaret telâkki ediyorum ve bizce hakarettir - I 
yüzünü ekşiterek, acı bir sözle cevap vererek I 
söz vermiyorum, vermiyorum diye cevap verdi. 1 
(Sözünü geri al sesleri, devam sesleri). 

REİS — Salih Efendi. 
SALÎH Ef. (Erzurum)—Müsaade buyurun... j 

2. mi 0 : 1 
I HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yanlış 

görmüşsünüzdür canım. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Yanlış görmedim. 

Böyledir. Ben bu dâvadan ölsem de vazgeçmem. 
Müsaade buyurun beyim. Evet ben bir sual 

istemişim. Sözverip vermemekte Makamı Riya
set muhtardır. Fakat kemali nezaketle muamele 
etmesi lâzım iken, hırçın bir yüz, nıüzahrafata 
bakar gibi acı bir çehre ile yüzünü buruştura-

I rak bir vaziyet almaşım ben iyi görmedim ve 
Meelisi Alinin müzakeresini ihlâl etmemek için 
Meclisten çıktım. Ve vukuat bir mesele üzerin -

I de tekerrür ettiği halde, ben çıktıktan sonra ba-
I na mükerrer iki ihtar cezası verildi. Meclis ce-
I zayi verir. Ben nizamnameyi kabul ediyorum. Bu 
I nizamname kara ciltli kitaba binaen mi yazıl-
J mış? Kırınızı ciltli kitaba binaen mi yazılmış? 
I Her ne ise. Fakat bir defa vâki olan bir husus 
I için, iki ihtar cezasının verilmesi Makamı Ri

yaset tarafından ihtira edilmiştir. Ben buna hiç-
I bir mâna veremedim. Bu kitap dâhilinde böyle • 
I Şey yoktur. Verilen ihtar cezasından ben iftihar 
I ediyorum. Yalnız o hırçın, ekşi bir vaziyetle ba

na yapmış olduğu hitabeyi unutamıyacağım. Ve 
I henüz içimizde, vuku bulan inkılâplara, bilmem 
I nelere rağmen tahakküm, cebemıt, istibdat zih-
I niyeti taşıyanlar el'an mevcuttur. Buna da tees

süf hânım. İhtar cezasını Heyeti Âliyeniz ister 
ipka buyurursunuz, ister adaleti yaparsınız. 

I Çünkü hakaret benim tarafımdan yapılmamıştır. 
I Hakaret Riyaset tarafından vâki olmuştur. Bu 

kadar. 
REİS — Efendiler, Salih Efendiye verilen 

mükerrer ihtar cezası tanzim ve kabul etmiş ol
duğumuz nizamnamenin doğrudan doğruya Ma-
ka.mı Riyasete bahşettiği salâhiyeti kanuniyenin 
istimali zarureti hâsıl olduğu için verilmiştir. 
Geçen gün kifayeti müzakere reye yaz'edildik-

I ten sonra Hüseyin Avni Beyin takriri reye vaz'-
I edilirken ve Adliye Vekili Beyefendinin izahatı 
I sırasında söz almakta gösterdiği ısrar hepimi-
I zin hatırlarmdadır, zannederim ve belki kendi-
I lerine on defa mütemadiyen susunuz dediğim ve 
I rica ettiğim halde, maalesef yine mukabelede bu

lunmuşlardır. Fakat yine teessüfle söyİiyebili-
I rim ki; Salih Efendi bu kürsüyü muallâdan Ri-
I yasetin kadrü şerefi ile mütenasip oimıyacak 
I sözler sarf etti. Efendiler benim şahsım mevzuu-
I bahis değil, bu doğrudan doğruya bu makamın 
I şerefidir. Bu makam ise Meclisimizi temsil edi-
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yor. Mevzuubahsolan makam meselesidir. Ve 
onun şerefidir. Ben Salih Efendiye şahsan fev
kalâde hürmetkarım. Fakat, kendileri de bura
da otururken makamın şerefini gözetmek ve 
onu âzami surette, siyanet etmekle mükelleftir, 
efendim. 

Sonra arkadaşlar evvelki günkü hal Salih 
Efendi için ihtar cezasından fazla cezayı da 
müstelzim olabilirdi. Fakat Riyasetiniz yalnız 
ihtar cezasiyle iktifa etti ve bu suitefehhümü 
tashih yolunda vâki olacak beyanatı ihtimalki, 
tashih ettirebilir. Yoksa Salih Efendinin istip-
dat, tahakküm, gibi, yok huşunetle bakışı gibi, 
birtakım manalı sözleri vardır ki, sırf makama 
aittir. Bu itibarla ihtarı yine salâhiyeti kanu-
niyeye istinaden ipka 'ediyorum. 

HAŞİM B. (Corum) — Reis Bey söz isterim. 
Bu iş hakkında değil, başka bir mesele için. 

REİS — Yoktur, efendim, zaptı sabık hak
kında başka mütalâa var* mı? Zaptı sabık ka
bul edildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, sen ma
kamı kutsiyetten benim gibi bir mebusun hay
siyetini ihlâl ettiğinden dolayı seninle, benim 
hakkımda olan muameleyi tetkik -için, eğer 
kanun cari ise, bir şubeye tevdiini istirham edi
yorum, Bir şubede' sen bunu maddiyatla ispat 
edeceksin. Eğer ben ispat edemezsem hattâ bu 
cezaların en şiddetlisini ve yükseğini kabul ede
ceğim. (Patırdılar) Bu, böyledir, Nizamnamede 
hakkıdır. 

REİS — Efendim, Salih Efendinin bir nok
tada hakkı vardır. Makamı Riyasetten şikâyet 
eden her hangi bir zat Divanı Riyasete müra
caat eder. Kanunumuz açıktır. Bu yolda müra
caatlarında hakkı kanunileri vardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Pekiyi, efendim. 
ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — İh

tarın ref'ini rica ediyoruz. 
REİS — Katiyen, efendim! Salih Efendi, 

sözlerini geri almadıkça ve Makamı Riyasete 
tarziye vermedikçe kabil değil. (Alsın, alsm, 
sesleri) müsaade buyurun arkadaşlar, şeref si
cili, makam sizindir. Kürsüye gelip sözlerini ta
mamen geriye almadıkça ve Makamı Riyasete 
tarziye vermedikçe ref'etm.em. Şeref, makam si
zindir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şu makamda arz 
ettiğim mesaili vicdanımla arz edij^orum ki, ne 

M337 C : 1 
Heyeti Aliyenize, ne de Makamı Muallâyı 
Riyasete tecavüzü ima ettirecek şekilde kati
yen hiçbir tarzı beyanatta bulunmuyorum. 
Fakat, şahıs meselesi mevzuubahistir. Ben Ma
kamı Muallâyı Riyaseti muhterem tanırım. 
(Kâfi sesleri) eşhas meselesi bakidir. Yalnız 
Makamı Riyasetin beyan buyurduğu veçhile 
bunu Divanı Riyasette halledeceğiz. 

REİS —• Pekâlâ Divanda halledersiniz. 
Efendiler! Bu makamı bugün ben işgal edi
yorum ve sizin reyinizle işgal ediyorum bu
rayı işgal eden şahsiyettir. Rica ederim Ni-
zamnamei Dâhilimiz açık ve sarihtir. (Gürül
tüler) müsaade buyurun (gürültüler) (Reis 
Bey, geri alıyor sesleri) 

Evrakı varideye geçiyoruz. 

3. — LÂYIHALAR 

1. — On beş sene küreğe mahkûm Işkod-
ralı Arab Cemil'in bakıyei müddeti cezasının 
affına dair kanun lâyihası. 

REİS —• On beş sene küreğe mahkûm Işkod-
rah Arab Cemil'in bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affına dair lâyihai kanuniyeyi, Adliye En-
cümenino gönderiyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Ergani Mebusu Sırrı Bey ve 28 arka
daşının, Büyük Millet Meclisinin tarihi teşekkü
lü olan 23 Nisan 1336 tarihine kadar derecatı 
muhtelif ede mahkûm olan eşhasın aflarma dair 
kanun teklifi (2/405) 

REİS — Ergani Mebusu Sırrı Bejde rüfeka-
smın 23 Nisan 1336 tarihine kadar mahkûm 
olan eşhasın aflarma dair teklifi kanunisini Lâ
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûminin aflarma ve işgal olunan ma
haller ahalisinden maznun ve müttehem olan 
cünha ve cinayet erbabı haklarında hukuku 
umumiye'dâvasının teciline dair kanun lâyihası. 

REİS —• Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ik
mal edenlerin affı hakkında lâyihai kanuniyeyi 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. Bu hususta 
diğer arkadaşların bâzı takrirleri vardır. Ten
sip buyurursanız bununla tevhidedelim. (Hay, 
hay sesleri) 
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3. — Konya darüleytamı için 1337 senesi Sıh

hiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesine zamaim 
icrasına dair kanun lâyihası 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
bütçesinde zamaim ve münakale icrasına dair 
lâyihai kanuniyeyi, Muvazenei Maliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

9. — MAZBATALAR 
1. — Hiyaneti vatani/yeden mahkûm mülâzi-

mi evvel Kemal Efendi ile rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm mü-
lâzimi evvel Kemal Efendi ve Şeyh Tahir ile 
rüfekası hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
var. { 

Adliye Encümeni mazbatası 
Tekâlifi milliye namına canibi hükümetten 

tarh ve tevzi olunan elbise ve eşyayı sairenin 
ceıtı'i sırasında isimleri ilâmda mukayyet karye
lerden muhtelif miktarda para alarak, suiisti-
malâtta bulundukları iddiasiyle maznununaley-
him olan Şeyh Tahir ve Emin Bey ve Abdül
kadir Bey, jandarma Hulusi çavuş ile mülâzim 
Kemal Efendi ve İbrahim Arebo haklarında 
Mardin sancağı Bidayet Hâkimliğince icra kılı
nan muhakeme neticesinde, maznunualeyhimin 
tâyin olundukları tekâlifi milliye işlerini bihak-
kin ifa ettikleri ve tarh ve tevzi olunan emval 
ve eşyanın cemi ve iddiharında bir gûna suiis
timalleri ve vazifelerini ifada terahi ve tekâ-
sülleri görülmeyip ancak nizamen mükellef ol
dukları vazifelerini ifa ve ikmal ettikten son
ra menfaati şahsiyelerini temin için, ahaliden 
başkaca para topladıkları ihbarat ve şahadat 
ile sabit olduğundan, kanunu cezanın (108)nci 
maddesine tevfikan mülâzim Kemal Efendinin 
3,. Emin Bey, Şeyh Tahir ve Hulusi çavuş ve 
Ferhan Ağa ve Abdülkadir beylerden. Emin 
Bey ile Şeyh Tahir ve Hulusi çavuşun dörder 
ve Abdülkadir Bey ve Ferhan çavuşun üçer 
sene müddetle kalebent edilmelerine ve mehuz-
ları olan kırk altı bin sekiz yüz seksen kuru
şun cezayi nakdi olarak, kendilerinden ahzına 
dair Kemal Bey hakkında vicahen ve diğerleri 
hakkında gıyaben verilen hükmü havi ilâm ve 

1 2 . 1 3 3 7 C : 1 
j evrakı müteferriası encünıenimizce mütalâa ve 

tetkik olundu. Hiyaneti. vataniye kanunlarına 
tevfikan muhakemeleri icra kılman maznunuıı-
aleyhim merkuminin tekalifi milliye komisyo
nuna aidolan vazifelerini suiistimal etmeyip 

j hüsnü ifa ettikleri anlaşıldığı ve ancak vazifele
rini ikmalden sonra ve vazifeleri haricinde men-

I faati şahsiyelerini temin için iane olarak para 
I eenıettiklerinden Kanunu Cezanın (108) nci 
I • maddesi-hükmüne tevfikan mahkûm edilmeleri 

lâzımgelirken, hiyaneti vataniye cürnıiyle asla 
i münasebeti olmadığı ve bu suretle iane tarhile 
I menfaatlerine para cem etmeleri eeraimi âdiye-

don iken bu cihetin nazarı itibara alınmaması ve 
merkuminin Hiyaneti vataniye Kanununa tev-

I fikan muhakemelerinin icrası ve hükmün itası 
I kanuna külliyen muhalif görülmüş olduğundan, 
I hükmü vâkım ref'ine ve ancak menfaati şahsi-
I yelerini temin sadediyle ve iane suretiyle para 
I cemetmeleri meselesinden, âdiyen haklarında ta-
I kibat icrası icabedeceğinden, evrakının müddei-
I umumiye tevdiine ve hiyaneti vataniyeden dola-
I yi mevkuf olan Kemal Bey hakkındaki hüküm 
I bu suretle merfu" olduğu cihetle, tahliyesiyle di-
I ğer suretle takibat icrası için müddetiumumiye 
I tesliminin Heyeti Umumiyeye arzına karar ve

rildi. 
I 11 . XII . 1337 

I Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
I Erzurum Kırşehir 

Celâleddin Arif Müfid 
I Kâtip Âza . Âza 
I Niğde Biga Siird 
I Mustafa Hilmi Hamid Mustafa Sabri 
I Âza Âza 
I Ahmed Nafiz Hafız Mehmed 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
I mâlûmuâlileridir ki, teklifi milliyeler emri 
I mahsus ile ihtiyar olunmuş ve Meclis bu hususta 
I bir salâhiyet vermiştir. Fakat hakkı kazasını 
I vermemiştir. O sırada bâzı emirler vardı ki, si-
I lalı bulunmıyacak, bulunursa idam edilecek, Bu-
I mı hangi mahkeme rüyededecek? Bu da aynı me-
I seledir. Tekâlifi milliyeden bilmem ne aşırmış? 
I Şunu yapmış, bunu yapmış. Hiyaneti vataniye 
I Kanununun maddeleri muayyendir. Binaenaleyh 
I Adliye Vekâletinin nazarı dikkatini eelbederim. 
I Her halde bunda Adliye Encümeni isabet 
I etmiştir'. îstabet etmekle beraber Adliye V<eki-
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linin nazarı dikkatini eelbederim ki, bu gibi 
dâvalar nasıl rüyet ediliyor'? Her tarafa tamim 
etsin. Anlaşılmamış bir şey. j 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — üsnlü 
'müzakere hakkında söyliyeceğim Beis-Bey. -En
cümen namına beyanatta bulunmak mazbata 
muharririnin hakkı mıdır? Yoksa azadan her 
hangi birisinin hakkı mıdır? Bunu izah edin 
rica ederim, her âza söyliyebilir mi? j 

REİS — Bu mazbatanın muharriri; efendi 
hacetleridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Her , 
mazbatanın bir muharriri mi, olur? Yoksa en
cümenin bir mazbata muharriri rai olur? 

REİS — Encümenin daimî mazbata muhar
riri olur. Her hangi bir iş için de mazbata mu
harririm iutihabetnıck encümenin salâhiyeti dâ
hili ildedir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Süleyman Sırrı 
Bey bu sözü söylediği için kendilerine teessüf 
ederim, çünkü, bu kürsüde bendeniz size söz 
söylemeye meraklı değilim. Yalnız, encümeni 
âlinizde bir âza bulunmak münasebetiyle ben 
de söz söylüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz de bu hususu reddederim, maksadını anla
maktır. Şahsa taarruz değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümeni âlini
ze tevdi edilen evraka vukubulan Hüseyin Av-
ni Beyin bir itirazına cevap vermek istiyoruz. 
Buyuruyorlar ki, hiyaneti vataniye curam ka
nunen muayyendir ve bunlar tesbit edilmiştir-. 
Yine kendilerine hatırlattırmak isterim ki, Ey- . 
lûl 1386 tarihinde Hıyaneti Vataniye Kanunu
na zeyil olmak üzere bir madde var. O madde
de, Devletin kuvayı maddiye ve mâneviyesini 
tenkise cüret edenlerin hıyaneti vataniye usu
lüne tevfikan tecziyesini heyeti celile kabul et
miş. Binaenaleyh ordu için toplanan tekalifi 
mili iyenin ordunun kuvayı. maddiyesine taallû
ku bulunduğundan dolayı Hiyaneti Vataniye 
Kanununa tevfikan muhakemesini icra ettiği 
bu cürümde, tekalifi milliyeyi tarh ve tevzi et
mek meselelerinden dolayı katiyen komisyonun 
vazifesinde suiistimali olmadığını ve bihakkin 
vazifelerini ifa ettiklerini mahkemenin hâkimi 
ilâmın esbabı mucibesinde beyan etmiş, bu iş
leri ve vazifelerini tamamiyle bitirdikten son
ra tutmuşlar, kendi menfaati şahsiyelerine cloğ- | 
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rudaıı doğruya yardım etmek için ahaliden ha
fi cez vazife olarak, para topladıklarından hâ
kim Kanunu Cezanın 108 ııci maddesi mucibin
ce mahkûm ettim diyor; Encümen bu ciheti na
zarı dikkate aklı. Vazifei asliyelerinde suiisti
malleri görülmediğini söyliyen hâkim tarafın
dan vazifeleri haricinde irtikâbettikleri cürüm
den dolayı, tecziye edilmelerini muvafık gö-mi-
yerek, hiyaneti vataniyeden dolayı, hâkimin ver
diği hükmü ref'ile âtiyen haklarında takibatı 
kanuniye icra, hususunda encümen müddeiumu
miyi salâhiyattar kıldı. Binaenaleyh kabul. 
ademikabul Meclisi Âlinize aittir. (Kabul, ses
leri) 

HÜSEYİN AYNİ Ef. (Erzurum) — Yalnız, 
Müfid Efendi Hazretleri şurasını kabul buyur
sunlar ki, o gibi şeyler istiklâl mahkemelerine 
aittir. Eylül 1336 tarihli kanun istiklâl mah
kemelerine aittir. Oradan hükmolunsaydı, esa
sen buraya gelmezdi. Diğer mahakim bununla 
iı ı uk ay ye d deği ldir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Yalnız istiklâl 
mahkemesi için göstermiyor. Hiyaneti vataniye 
cürümlerine bunları da ithal ve ilâve ediyor. 
O kanunu kendileri de tetkik buyururlarsa an
larlar. (Hayır, hayır, sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. fSa-
î'uhan) — Hüseyin Avııi Beyin mütalâası muva
fıktır. Kanunidir. Kanunun ifadesi mutlaktır. 
Onunla mahakimi adliye iştigale mezun değil
dir. ' • 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Öyle ise Hüseyin 
Avni Beyin iddiası veçhile, bunun Adliye Ve
kili Bey tarafından menedilmesi lâzımgelir. 
Rica ederim. İstiklâl mahkemesi bulun ıınyan 
yerlerde hiyaneti vataniye cürmünü hangi mah
keme görüyorsa o salâhiyettardır. (Değildir, 
sesleri) (Müzakere kâfi, sadaları) 

REİS — Müzakerejâ kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

Adliye Encümeninin mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Kabul 'edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Koçgiri heyeti tahkikiy esinin Zara ve 

Vmraniye'ye muvasalât ettiklerine dair telgraf. 
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REÎS — Koçgiri Heyeti Tahkikiyesinden 

mevrut iki kıta telgraf var: Birisinde Zara'ya, 
ikincisinde de Ümraniye'ye muvasalât ettiklerini 
bildiriyorlar. Berayı malûmat arz ediyorum. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Adana'mn anavatana kavuşmasından 
dolayı belediye riyasetinden mevrut tebrik, te
şekkür ve Adana'ya davet telgrafı. 

REÎS — Adana Belediye Riyasetinden mev
rut bir teşekkür telgrafı var. (Aynen okunsun 
sesleri) 
Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi Âlisi Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Tedabiri celilei vatanperveraneleri takdiri 

âlii ilâhiye tevafuk ederek, sevgili Adana'mız 
anavatana kavuştu. Adana başta zatı sâmileri 
bulunduğu halde Büyük Millet Meclisini bu gü
zel eserin müessirlerini kemali iştiyakla davet 
ediyor. Bu nimeti cihankıymeti Hazreti Bâriye 
arzı istidat ve istihkak eden Adanalılar beyanna-
mei devletlerindeki vesayayı celile dairesinde muk-
tazayatı menaf ii âliyei memlekete tevf iki hareket 
ettiklerini bizzat müşahede buyurmak üzere Ada
na'ya teşrifinizi istirham ediyorlar. Bu mesulü 
nün is'af buyurulduğu tepşiratma intizaren mu
vaffakiyeti sâmilerini tebrik, himmeti celilei va-
tanperveraneye arzı şükran eyleriz ferman. 
Adana Belediye Reisi Mersin Mebusu 

Mehmed Fuad Muhtar Fikri 
Adana Mebusu 

Eşref 
(Alkışlar...) 

6. * - TAKRİRLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Sanayi mektebinin dört odasının tahliye ettiril-
mseine dair takriri. 

REİS — Yazgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Sanayi Mektebinin tahliye ettirilmesine 
dair bir takriri var. Tensip buyurursanız Müda
faa! Milliye Vekâletine gönderelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsaa
de buyurur musunuz, izahat vereyim ve Heyeti 
Celileyi tenvir eyliyeyim? 

REÎS — Okunsun da sonra.... 
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Riyaseti Celileye 

Ankara Sanayi Mektebinin bir müddetten 
beri ciheti askeriyece işgal edilmiş bulunması 
yüzünden mezkûr mektepte mukayyet birtakım 
evlâdı vatanın sokak ortalarında tehidest ve me
yus bir halde dolaşmakta ve hemen rasgeldik-
leri her mebus beye müracaatle mekteplerinin 
bir an evvel tahliyesiyle âşiyanei sanat ve ma
rifetleri olan müessesei mezkûrede kemafissa-
bık taallümü sanat ve marifet etmeleri esbabı
nın istikmalini rica eylemektedirler. Haber 
alındığına göre mezkûr mektep binasının dört
te üçü askerî imalâthane ve hastanesi olarak, 
istimal edilmekte ve vilâyet encümeni mektebin 
küşadma karar vermiş ve tahsisatı lâzimesini 
de kabul etmiş olduğu halde bu sureti işgal do-
layısiyle mektebin küşadma bir türlü imkân bu
lunamadığı gibi, Müdafaa! Milliye Vekâleti 
nezdindeki teşebbüsat da akamete duçar olmuş
tur. Dâhili şehirde başka müsait bina bulmak 
ve hattâ lüzumunda istediği haneyi tahliye et
tirebilmek salâhiyetini haiz olan vekâleti müşa-
rünileyhanın memlekette böyle bir müessesei 
irfan ve sanat olan bir binayı uzun müddet 
tahtı işgalde tutarak, evlâdı vatanı mehcuru 
fen ve sanat etmesi elbette Meclisi Âlice de tec
viz buyurulmıyacaktır. Binaenaleyh, kamilen 
olmazsa bile ahiren hastane koğuşu olmak üze
re işgal ve mektebin şeddine badi olan dört ko
ğuşun hemen tahliye ve mektep idaresine iadesi 
esbabının istikmalini Meclisi Âlinin karariyle 
Müdafaai Milliye Vekâletine müstacelen emir 
ve tebliğini teklif eylerim. 

Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, dünkü gün bendeniz giderken güzergâhım
da iki çocuğa rasgeldim. Dediler ki, efendim, 
biz mektebi sanayi talebesiyiz.. Bir müddetten 
beri ciheti askeriye mektebi işgal etti. Biz so
kakta geziyoruz ve sizin gibi tanıdığımız mebus 
beylere hep böyle istirham ediyoruz. Efendim, 
çocuklardan bu sözü işittikten sonra vilâyet en
cümenine gittim. Ve meseleyi sordum. Dediler 
ki, biz mektebin bu seneki tahsisatını kabul et
tik ve mektebi yarından itibaren açmaya mü
heyyayız. Yalnız binanın lörtte üçü ciheti as
keriyenin elindedir. Ahiren de dört koğuşunu 
işgal ettiler. Biz fazlasını istemiyoruz bu dört 
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koğuşu tahliye etsinler. Bu yavruları burada 
sığındıralım ve sefaletten kurtaralım. Tabiî 
dört koğuşun vazifesini ifa edecek diğer bir bi
nayı ciheti askeriye nerede olsa bulabilir, dedi
ler. Sonra bana kalırsa mektebi sanayiin bütün 
malzemesini ciheti askeriyeye vererek, hem ordu 
namına fiiliyattan istifade daha doğrudur ve 
hem de talebe istifade etmiş olur ve mektep de 
kurtulur. Maruzatım bundan ibarettir. Yalnız 
ahiren işgal edilen dört koğuşun tahliyesini 
Müdafaai Milliye Vekâleti emretsin. Ricamın 
kabulünü Heyeti Âliyenizden istirham ediyo
rum. 

REİS — Bu takririn Müdafaai Milliye Ve
kâletine tensiben tevdiini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

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

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararı var, 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata, mazeretleri

ne mebni, hizalarında gösterildiği miktarda me
zuniyet itası Divanı Riyasetin 11 Kânunuevvel 
1337 tarihli on yedinci içtimamda tensibedilmiş 
olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Ziya Bey (Kângırı), iki ay kabul 
edenler lütfen ellerini kaıldırsın'lar. Kabul edil
miştir. 

. Arslan Bey (Maraş), temdiden iki ay 21 Teş
rinievvel 1337 tarihinden itibaren ikabul eden
ler lütfen (ellerini ikaildırsınlar. Kalbul edil
miştir. 

Tahir Efendi (Kângırı), iki ay kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir. 

Rıza Vamılk Bey 0Sino!b), Şu'bat gayesine 
(kadar, kabul edenler lütfen ellerini (kaldırsın
lar ıkalbul edilmiştir. 

Rıza Bey (Kırşehir), bir ay 13 Kânunuevvel 
1337 gayesinden itibaren kalbul edenler lütfen el
lerini Jkaldırsmlar kalbul 'edilmiştir. 
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S. —- Mezuniyyet müddetlerini tecavviz ettir

miş olan dört Mebusa sene içindeki mezuniyet
lerine mahsuben izin verilmesine dair Divanı Ri
yaset kararı. 

REİS — Efendim, ikinci ıbir karar daha oku
nacak. 

Heyeti. Umumiyeye 
({ecen .sene bu seneki mezuniyetlerinden av

detlerinde muhtelif seıbeplerle. mezuniyetlerini 
tecavüz .ettirmiş olan âtide isimleri muharrer 
zevatın hizalarında 'gösterildiği müddetler için 
ıbu sene zarfındaki üç aylık mezuniyetlerine 
mahsu'ben mezun addedilmeleri takrirlerle vu-
'kubulan müracaa£[leri üzerine Divanı Riyasetin 
11 Kânunuevvel 1337 tarihli on yedinci içtimam
da, tensibedilmiş olmakla. (keyfiyet Heyeti Umu
miyenin nazarı tasvibine arz •olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REİS — Halil Hu!Hki Efendi ('Siird), üç gün 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, kalbul 
edilmiştir. 

Nadir Bey (İsparta), on seikiz gün, kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

Mehmed Efendi (Adana), otuz 'gün, ka'bul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka'bul edil
miştir. 

Said Bey (Kângırı), bir ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Rainiz Bey (Dersim), elli bir gün. Kabul 
etenler lütfen ellerini kaldırsınlar kabul edil
miştir. 

8. SUALLER 

/. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
şimdiye kadar eibayet edilen tekâlifi milliyenin 
ne miktara baliğ olduğuna dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Tekâlifi milliyenin miktarı hakkın
da Siverek Mebusu Lûtfi Beyin Müdafaai Milli
ye Vekâletinden sual takririni Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdi ediyoruz. Cevabı geldiğinde su
ali de beraber okuruz. E rakı varide bitmiştir. 
Ruznamei müzakerata geçiyoruz, 
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' 2. —^ Karesi Mebu.ni Abdulgafur Efendi ile 

rüfekasmın varidatı hususiyei vilâyahn muhasi -
bei hususiyelerce tahsil ve kabzı hakkında kanun 
teklifi (2/406) 

REÎS — Efendim bir teklif daha var : Karesi 
mebuslarının, muhasebei hususiye varidatının su-
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reti cibayetine dair teklifi kanunilerini Lâyiha 
ili rıc ünıenin e gön deriyoruz. 

Efendim ruznamei müzakerata geçmeden va
ziyeti umumiyei askeriye hakkında Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi -Paşa Hazretleri beyanatta 
bulunacaklardır. Samiin lütfen salonu terk etsin-

j 1er. (Celsenin mabadi İni fidir) 

(Yüz yirmi yedi ve yüz yirmi sekizinci içtimalar 
kamilen hafidir.) 

http://Mebu.ni
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