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B I R İ N O Î CELSE 
Açılma saati : 1,5 

BEİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim celse küşadedildi. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin. 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Yozgad Me
busu Süleyman Sırrı ve Rıza beylerin, Meyva, 
sebze aşarına dair teklifleriyle Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü Beyin, Konya ovası irva ücretine 
dair teklifi Lâyiha Encümenine, Kastamoun'da 
mevkuf bulunan Bafra'lı Talât'ın bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Lâyihai Kanuniye 
Adliye Encümenine, Van Mebusu Hasan Be
yin, Erciş'te jandarmalar tarafından gasbedilen 
koyunlar hakkındaki takriri Dahiliye Vekâleti
ne, Mumaileyhin Kuduz kurtlar hakkındaki su
al takriri Dahiliye, Sıhhiye vekâletlerine, Tunalı 
Hilmi Beyin, Ankara Valisi hakkındaki sual 
takriri Dahiliye Vekâletine, Hafız Mehmed Be
yin, Gümrük resmine dair- sual takriri Maliye 
Vekâletine', Tokad Mebusu Rifat Beyin, Amele 
taburlarına dair sual takriri Müdafaa! Milliye 
Vekâletine, Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya ovası ıska sahasındaki köylere dair sual 
takriri Nafıa, İktisat, Dahiliye ve Sıhhiye vekâ
letlerine havale olundu, 

Buhara Hükümeti tarafından Meclise hediye 
edilen Kuranı Azimüşşane dair Riyaseti Celile 
tezkeresi kıraat ve teşekkürname yazılması ten-
sibedildi. Ardahan Mebusluğuna intihabedilmiş 
olan Server Beyin mazbatai intihabiyesi okuna
rak mebusluğu kabul edilip celsei hafiyeye ge
çildi. 

(Celsenin mabadı ile ikinci celse hafidir.) 

Birinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Mahmud Said 

Kâtip 
Ziya Hur§id 

ABDÜLGAFUR E l (Karesi) — Efendim, 
geçenki Celsede Makamı Âlilerine arkadaşlarla 
takdim ettiğimiz bir takrir vardı. Onun kıraati 
esnasında her nasılsa bendeniz bulunamamış
tım. O takririmizde 1336 - 1337 senelerine ait 
bütçelerin vaktinde Meclise gelememesi dolayı-
siyle bu sene, avans ve muvakkat bütçelerle 
emri vâki halinde imrar edilmiştir. 1338 senesi 
bütçesi olsun seleflerinin, uğradığı akıbete mâ
ruz kalmasın. Maliye Vekâletinin - ki usulen 
böyledir - diğer vekâletlerden bütçeleri alarak, 
Meclisi Âliye takdim, etmesini ve Meclisi Âli
den de Muvazenei Maliye Encümenine tevdiini 
teklif ve rica etmiştik. Heyeti Celile ile Muva
zenei Maliye -Encümeninin' nazari dikkatini 
celbederim. Her halde bunun bieyyihalin şu 
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günlerde Meclisi Âliye takdim edilmesini ve 
Meclisten de Mııvazenei Maliye Encümenine 
berayı tetkik gönderilmesini yeniden teklif edi
yorum. 

BEİS •-— Kfendim, Hoca Efendinin, bütçe
nin bir an evvel Meclise sevkı için bir takriri 
vardı. Zaptı sabık hulâsasına yazılmamış. 01-
veçhile zaptı sabıka ithalini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Zaptı sabık tashihan kabul 
edilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 

/. — Bitlis Mebusu, 8 adı Ulah Beyle rüfe-
kasının, Van vilâyetine merbut Reşadiye nahiye
sinin kaza haline ifrağiyle Bitlis vilâyetine rap-
tnw dair kamın teklifi (2/427) 

REİS — Efendim, Bitlis Mebusu Sadulİah 
Beyle rüfekasmm, Bitlis vilâyeti dâhilinde bâzı 
hevahi tesisine dair bir teklifi kanunisi vardır. 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey ve 76 
refikinin, Heyeti Umumiye içtimalarının dört ay 
olmasına dair kanun teklifi (2/428) 

BEİS — Efendim, müddeti içtima ve saire 
hakkında Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle (76) 
refikinin bir takriri vardır. Bunu da Kanunu 
Esasi Encümenine havale ediyoruz. (Lâyiha En
cümenine, sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Meclisin müddeti i çti mama aidol-
rluğu için Kanunu Esasi Encümenine gönder
memiz lâzımdır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, tak
riri reye koyunuz, müstaceliyet teklifi vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Karahisarı Şarki) 
— Bu teklif kanunidir. Gerek Kanunu Esasi 
hakkında olsun ve gerek diğer kavanin hakkın
da olsun, bu gibi teklifler evvelâ heyetin reyi 
alınmaksızın doğrudan doğruya. Lâyiha Encü
menine havale edilir. Lâyiha Encümeni ya red
deder, ya kabul eder. Ondan sonra ruznamei 
müzakereye alınır, şimdi mevzuu müzakere ola
maz. 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyo
ruz. 
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2. — İCRA VEKİLLER! MUAMELÂTI 

1. — Sivas Mebusu Rauf Beyin Nafıa Vekil
liğinden istifası 

BEİS — Nafıa Vekilinin istifanamesi var
dır. Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

Nafıa Vekâletini ahvali sıhhiyemin ademimü-
saadesi endişesine rağmen Meclisi Âlinin hakkı 
âcizide izhar ettiği bir eseri teveccühü olarak 
telâkki ve ifayı hizmete muvaffak olmak ümi
diyle kabul etmiştim. O zamandan beri geçen 
müddet zarfında ahvali sıhhiyemin ümidettiğim 
surette ifayı hizmete mâni olduğunu gördüğüm
den vekâleti mezkûreden istifa ediyorum. İsti
famın kabulünü rica ederim. Ve Meclisi Âlinin 
hakkımda izhar ettiği itimat ve teveccühe bu 
vesile ile bir kere daha teşekkür eylerim, efen
dim. 

7 Kânunusani 1338 
Sivas Mebusu 
Hüseyin Rauf 

2. — izmir Mebusu Refet Paşanın Müdafaai 
Milliye Vekâletinden istifası 

REİS — İzmir Mebusu Refet Paşanın Müda
faai Milliye Vekâletinden istifanamesi vardır, 
okunacak. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Luınbagudan vazifeme devam edemiyecek de

recede muztaribim. Fakat doktorların raponınu 
da takdim edeceğim. Bir müddet tedaviye ve 
istirahate muhtaeolduğumu anlıyorum.. Müda
faai Milliye Vekâletinden affımı istirham v.e 
Heyeti Oelileye arzı tazimat eylerim. 

10 . I . 1338 
İzmir Mebusu 

Refet 

6. — TAKRİRLER 

1. — Mersin Mebusu Selâhaddin Beyle arka
daşlarının, Müdafaai Milliye Vekâletinden istifa 
eden Refet Paşaya 'Meclisin teşekkürlerinin iblâ-
ğİyle beraber Meclis takdirnamesiyle taltif edil
mesine dair takriri 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey, bu 
hususta arkadaşların bir takriri vardır. O tak-
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rirde benim de imzanı vardır. Okunmasını teklif 
ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâli Millînin en temiz elemanlarından bi

ri bulunan Rcfet Paşa Hazretlerinin uzun müd
det iştigallerinden dolayı rahatsızlıkları hasebiy
le Müdafaai Milliye Vekâletinden istifalarından 
Meclisi Âlinin müteessir ve kariben iadei afiyet
le kendilerini iş başında görmeyi mütemenni ve 
hizmetlerine müteşekkir bulunduğunun müşarü
nileyhe tebliğini temenni ve şimdiye kadar gaza 
meydanlarında ve muhtelif vekâletlerde müstes
na bir fedakârlık ve samimî bir kanaatle çalışan 
müşarünileyhin Meclisi Âlice bir takdirname ile 
taltifini arz ve teklif ederiz. 

Mersin Kırşehir 
Salâhaddin Müfid 

Van Kırşehir 
Haydar Rıza 
Siird , Kırşehir 

Mustafa Sabri Cevdet 
Siird Ertuğrul 

Salih Mustafa Kemal 
Gene Oltu 

Dr. Haydar Rüstem 
Kastamonu Muş 

Besim Mahmud Said 
Bayezid Niğde 

Şevket Hakkı 
Erzurum Ertuğrul 

Hüseyin Avni Celil 
Kars Kars 

Fahreddin Ali Rıza 
Ergani Erzurum 
Nüzhet Salih 

Gene Canik 
Celâl Ahmed Nafiz 
Sivas Kastamonu 

Emir Paşa Hasan Sabri 
Kütahya Bitlis 

Seyf i Yusuf Ziya 
Malatya Kângırı 

Hacı Garib Behçet 
Bolu Çorum 
Nuri Dursun 

Erzincan Ergani 
Hüseyin Hakkı 
Malatya Muş 

Feyzi Ali Rıza 

1.1338 0 : 1 
ı Diyarbekir 

Kadri 
Maraş 
Tahsin 
Ergani 

Mahmud 
Dersim 

Abdülhak Tevfik 
Ergani 

Mehmed Emin 

s 

Hakkâri 
Tufan 

Kütahya 
Haydar 
Dersim 
Ramiz 
Bitlis 
Arif 
Van 

Hakkı 
İzmit 

Halil İbrahim 

REİS — Efendim, Refet Paşa Hazretlerinin 
hidematı fevkalâdesine binaen Meclisçe bir tak
dirname ile taltifini kırk, elli arkadaş teklif edi
yor. (Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Efendim bu tak
dirname hangi hizmete mukabil oluyor? öküzle
ri öldürdüğüne mukabil mi takdirname vereceğiz? 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Teklif 
reye konulduğunda ya kabul veya reddedilir. Re
fet Paşa Hazretlerinin bir takdirname ile talti
fini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyet
le kabul edilmiştir. (Alkışılar) 

5. — TEZKERELER 

i . — Müdafaai Milliye bütçesini tetkik ve 
tanzim için mütehassıs zevat gönderilmesine dair 
kararnamenin gönderildiği hakkında tera Vakü-
leri Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye bütçe
sinin tetkiki için Müdafaai Milliye Encümenin
den mütehassıs zevatın memur edilmesine dair 
Heyeti Vekileden mevrut kararname okunacak
tır. 

Kararname sureti 
Müdafaai Milliye bütçesinin tetkik ve bir 

şekil verilmek üzere Müdafaai Milliye Encü
meninden mütehassıs zevatın alâkadar vekâlet
lerle birlikte çalışmak üzere memur edilmesi hu
susunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyase
ti Celilesine arz ve İcra Vekilleri Heyetinin 
11.1.1338 tarihli içtimamda karargir olmuş
tur. 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye V. ' Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye V. iktisat Vekili 

Münhal Mahmud Celâl 
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Adliye Vekili 
Refik Şevket 
Hariciye V. 

Yusuf Kemal 
Maarif V. 

Mehmed Vehbi 
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Dahiliye Vekili 

Fethi 
Maliye V. 

Hasan Hüsnü 
Nafıa V. 
Münhal 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili namına 
Mahmud Celâl 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye bütçe
sini tanzim etmek üzere bir heyet isteniyor. Bu 
azanın adedi malûm değildir. Bu âzanm adedi
ni tesbit etmek için bu hususta müzakere edil
mesi arzu ediliyor mu? 

BÎR MEBUS Bey — Efendim; Müdafaai 
Milliye Encümeninde tetkik edilsin. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

7. MUHTELİF EVRAK 

î. — ordumuzun Tarsus'a girmesinden do
layı Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyle bâzı 
mebuslardan mevrut, ahalinin tazimatım bildi
ren telgraf 

REİS 
okunacak. 

Adana'dan teşekkür telgrafı vardır, 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Kahraman askerlerimiz, üç senelik uzun ve 

ıstıraplı bir hayat geçiren, pek ağır ve pek şan
lı mücadelelerden sonra büyük vatana ve aziz 
bayrağına kavuşan sevgili Tarsus'umuza dün 
girdi. Biz de beraber bulunduk. Şehir baştan 
başa mütehassir olduğu al bayraklarla donan
mış, ve bütün halk gözyaşları ve nihayetsiz he
yecan ve sürür içinde istikbale koşmuştu. Esa
ret acısını, hürriyet ve istiklâl zevkini her yer
den daha cok tadan muhterem Tarsuslular için 
dün ve bugün en kudsî ve mübarek bir bayram 
oldu. Bu iki gün ahalimizin yüksek ve necib 
kurtuluş tezahüratı Büvük Millet Meclisinin in-
kılân tarihinde en şerefli bir sahife işgal ede
cektir. Bayramı yaparken bile - vazifesini unut-
mıvan, henüz esaretten kurtulmamış - betbaht 
Türk divarları için necat ve halâs duası yapar
ken sevgili Tarsus ahalisi Büyük Millet Mecli
sine karşı besledikleri hürmet ve tazimatı, im
saki millîmizin istihsali için her türlü fedakâr-
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lığa hazır olduklarını Heyeti Celilenize arz et
mek üzere bizleri tevkil ettiler. Arzı malûmat 
ve keyfiyet eyleriz. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani 

Kayseri Mebusu 
Rifat 

Adana Mebusu 
Zamir 

Kars Mebusu 
Cavid 

Kayseri Mebusu 
Sabit 

Mersin Mebusu 
Safa 

Mersin Mebusu 
Muhtar 

REİS — Divanı Riyasetçe münasip bir ce
vap yazılır. 

2. — Bolu, Silifke Meclisi umumilerinin açıl
maları münasebetiyiz çekilen tazim telgrafları 

REİS — Meclisi umuminin küşadı münase
betiyle Bolu'dan ve Silifke'den mevrut telgraf
lar vardır. Onlara Divanı Riyaset münasip bir 
cevap verir. 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
hafi içtima zabıtlarının tabı ve tevzi edilmesine 
dair takriri 

REİS — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin, hafi içtima zabıtnamelerinin tabı ve tevzi 
edilmesine dair takriri vardır. 

EMİN B. (Erzincan) — Buna imkân yok
tur. (Celsei hafiyeye aittir, sesleri) 

REİS — Celsei hafiyeye bırakıyoruz. 

2. — Adana vilâyetiyle Gazianteb sancağın
da tesellüm edilen yerlere dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi 

REİS — Adana'da işgal edilen mahallere 
dair Dahiliye Vekâletinin tezkeresi var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle vâridolan 

24 Kânunuevvel 1337 tarihli 2542 ve 1388 nu
maralı tezkerei âliyeleri cevabıdır. 

Adana merkez sancağiyle Ceyhan ve Yumur
talık ve Mersin merkeziyle Tarsus kazalarında 
Kânunuevvelin birinci ve Cebelibereket sancağı 
merkezi olan Osmaniye kazasında üçüncü ve Ga
zianteb'de dördüncü ve Kilis kazasında sekizinci 
ve Dörtyol kazasında Kânunusaninin birinci gü-

— 18 — 
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nü. idarei mülkiye tesis edilmiş olduğu arz olu
nur efendim. 

4 - 5 Kânunusani 1338 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
dinin müddeti hitam bulmakta olan Memurin 
Muhakemat Encümeni ile Heyetinin yeniden in-
tihab edilmesine dair takriri 

REÎS — Memurin Muhakemat Encümeni ile 
Heyetinin müddeti hitam bulmak üzere olduğun
dan yeniden intihabına dair Abdullah Azmi 
Efendinin takriri var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine . 
Mçjnurin Muhakemat Encümen ve Heyetinin 

altı ay müddet için intihabolunaeağı olbaptaki 
kanun iktizasından olup mebdei intihabın 17/18 
Temmuz olmasına nazaran müddeti intihap 18 
Kânunusanide hitam bulacağı cihetle yevmi 
mezkûrden evvel gerek encümen, gerek heyeti 
teşkil edecek zevatın intihapları lüzumunu arz 
ve teklif eylerim. 

Memurin Muhakemat Encümeni 
Reisi 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, malûmuâlileridir ki, memurin muhakenıatı 
için Tetkik Encümeni ve Tetkik Heyeti namiyle 
15 kişilik bir heyet intihabedilmişti. Bu baptaki 
kanun da âzamn altı ay için intihabedilecekle-
rini nâtıktır. Bunun da hitam bulmasına üç, dört 
gün kalmıştır. Gerçi işe Teşrinisanide başlanıl
mıştı. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Tarihi mübaşe
retten muteber değildir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Ev
rakın Kayseri'ye gitmesi, arkadaşların geleme
mesi dolay isiyle işe Teşrinisanide başlanılmış, 
(bendenizin kanundaki (altı ay için intihabolu-
nur) kaydından anladığım, intihaplardan itiba
ren aıltı ayıdır. Eğer fiilen altı ay olmak lâzım-
'gelirse 'encümen âzasından ibirisi (biir ay mezuni
yet alıp giderse geldiği vakit onu ilkmal 'etmesi 
(lâzımdır. Halbuki bu suretle heyetlerin (tebdili 
hakkındaki ımünavebe meselesi geri kalmış olur. 
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Yani fiiliyat değildir. Altı ay için intihaptır. En
cümen Reisi olmak itibariyle ıen evvel Meclisi 
Âlinizi haberdar etmeyi 'bir vazife bildim ve ha
berdar ettim. Maahaza rey MeclM Âlinizindir. 
Eğer me'bdei intihabı heyetlerin değişmesi için 
'mebde ittihaz ederseniz !ki, kanunun ruhu bu
dur, altı güne kadar yeniden her ikisini intihab-
etmek lâzımgelir. (Hayır sesleri) 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — întihap 
tarihi muteberdir. 

REÎS — Yeniden intihap yapacağız değil 
mi? (Hayır sesleri) 

(îşe mübaşeret tarihinden sesleri) 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim, kanun sarihtir. Mebde, tarihi intihap
tır. îşe Ibaşlamalıarı mutöber olamaz. Fakat da
ha altı günümüz var. Başka bir celsede, başka 
'bir günde intihabedilebilir. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Rüz-
na'meye alınsın da ibari müzakere edilsin. 

REÎS — Cumartesi ruznamesine «alırız. 

3. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle rüfe-
kasının, Birinci İnönü muzafferiy etinin senet 
devriyesi münasebetiyle orduya teşekkür ve teb
rik telgrafı yazılmasına dair takriri. 

REÎS — Cebeli'bereket Mebusu îhsan Bey ve 
rüfekasmm bir takriri var. inönü zaferinin se
ne! devriyesi münasebetiyle orduya bir tebrik 
ve teşjekkür yazılmasını teklif ediyorlar. (Kabul. 
sesleri) Divanı Riyasetçe ibir teşeiklkürnaım'e yazı
lacaktır. 

9. — MAZBATALAR 
7. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Arazi Ka

nununun yirminci maddesine bir madde tezyili 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/414) 

REÎS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin Arazi 
Kanunnamesinin yirminci maddesinin tadili 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Eneümenii mazbatası vardır. Lâ
yiha Encümeni şayanı müzakere görüyor. Em
vali Grayrirnenkule Encümenine igönderîytoruz. 

2. — Ganik Mebusu Şükrü Beyin, Kibrit ve 
Sigara Kâğıdı İstihlâk Resimlerinin sureti ciba-
yeti hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası .(2/412) ' 

— 19 
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REİS — Caniık Mebusu Şükrü Beyin, Kib

rit ve sigara kâğıtlarından istif a edilen Bandrol 
Resminin gümrüklerce istifası hakkındaki tefk-
lifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası vardır. Bu da şayanı mü
zakere görülmüş olduğu için Kavanin ve Muva
zene! Mıaliye encünıenlerüne gönderiyoruz. 

3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sun Beyin, 
Meclisi Âlide bulunan bütün encümen rüesasın-
dan bir Heyeti Vekile teşkili hakkında kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/417) 

REİS — İcra Vekillerinin sureti intihap ve 
vazaifi hakkındaki iSüleyman 'Sırrı Beyin tekli
finin olbaptaiki kanunla tevMden müzakere edil
mek üzere 'encümeni mahsus ve Kanunu Esasi 
Encümenine ftevdiine dair Lâ)yiha Encümeni 
mazbatası var. Mezkûr encümene gönderiyoruz. 

i. — Biga Mebusu Mehmed Beyin, Ankara'
da bir şoför mektebi küşadına dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/413) 

REİS —. Ankara'da bir şoför mektebi küşadı 
ihaîkkiTida'ki tekliflin İktisat Vekâletine havaile-
sine dair Lâyiha Encümenü mazbatası oikuna-
ca/k. 

Riyaseti Ceüleye 
Ankara'da bir şoför ve aııa'kinist mektebi kü-

şadiyle muhtacı tamir olan otomobil ve in akına 
ve emsali malzeme ve vesaiti nakliyenin temini 
imar ve imali esbabının istikmali lüzumuna daSr 
'Riga Mebusu Mehnı'ed Beyin tekl f i kanunisi 
eııdümenimlizce mütalâa (olundu. Ankara Sanayi 
Mektebi kabili istifade bir hale ifrağ edildiği ve 
bu İktisat Vekâletince die mazlıarı himaye ol
duğu talkdirde maksadın hâsıl olacağı ve şu tak
dirce masarifi külliye ihtiyariyle müstakil bir 
mektep Iküşadnıa mahal fcal'mıyaeağı cihetle had
dizatında şayanı müzakere ıgörülen lâyÜhai •mef
kurenin İktisat Vekâletine tevdii münasibolaca-
ğı mütalâasiyle Riyaseti öeliieye takdim kılındı. 

Lâylıha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
LâzMan Yozgad 

Esad Süleym!an Sırrı 
Kâtip 

Ertuğrul Âza Âza 
Necib Celâl Okunamadı 

REİS ~ Efendim Lâyiha Encümeni müsta-
killen bir mektep küşadına hacet görmüyor. 
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i (iktisat Vekâleti Sanayi mektebini ikmal ederse 

o maksat hâsd olur) diyor. 
SADİK B. (Malatya) — Efendim bu bütçe 

müzakeresinde halloiunur. 
SALAHADJJlN B, (Mersin) — Meseleyi bir 

kelime ile arz edeyim. Sanayi mektepleri oto
mobil . ihtiyacatını temin etmek ve muktedir 
adamlar yetiştirmek için daha çok devreye muh
taçtır. Ondan evvel zannediyorum ki fıkaranm 
sabanını ve sairesini tamir etmelidir. Bendenizce 
orduların imalâthaneleri vardır. Şoför olmak 
istiyenler orada tedrisat yapabilirler. Bunun 
nazarı dikkate alınmak üzere Müdafaai Milliye 
Vekâletine havalesini teklif ediyorum. Orada 
amelî olarak bu iş yapılır. Ve daima böyle ya
pılmaktadır. (Doğru sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Şoför Mektebi lâyihai kanuniyesininçiesbab] 

mucibesi : 
Müdafaai Milliye, ziraat, ticaret, sanayi iş

lerinde ve sair muamelâtı içtimaiyede seri cesaiti 
nakliye ilo makinalarm ne derecede mühim 
avamilden bulundukları ve memleketimizin va-

I saiti marazadan ve bunların işletecek mütahas-
I sıslardan mahrumiyeti yüzünden beynelmilel 

meşhudolan vaziyeti müşkülemiz arz ve izahtan 
müstağnidir. Bu baptaki ihtiyacımızı tehvine 
medar olur fikriyle Ankara'da nehari bir (Şo
för mektebi) tesis ve küşadı zımnında tanzim 
ve rap ten takdim eylediğim lâyihai kanuniyenin 
Heyeti Umumiyece müstacelen kabul ve tasdik 
Duyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

25 Kânunuevvel 1337 

Biga Mebusu 
Mehmed 

(İktisat Vekâletiyle yapılacak bir şey yoktur 
sesleri). 

REİS — Efendim Lâyiha Encümeni İktisat 
Vekâletine gönderelim diyor. Salâhaddin Beye
fendi de Müdafaai Milliycyc gönderelim diyor. 
(Müdafaai Milliyeye sesleri). 

Müdafaai Milliye Vekâletine havalesini ka
bul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Lâdik karyeli Kel Osman Bini Rıza ve Gazi'nin 
Yahya ve Dalyan Ali ve rüfekası hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye-Ve-

j haleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

20 -~ 
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REtS — Efendini, Adliye Encümeninin hi-

yaneti vataniyeye ait bir mazbatası vardır. 

Encümeni Adliye mazbatası 
Kadmhan'ı merkezi hükümetini basarak 

kaymakam ve şube reisi ve telgraf memuru ve 
takım kumandanı Fevzi Efendiyi darp ve cerh 
ve mumaileyhimi Osmancık karyesine nakil ile 
ve müftü efendiyi makamı kaymakamiye ik1-
ad ye telgraf tellerini kat ve yüzbaşı saçlı Os
man'ı katil ve şimendifer yollanın tahrip ve 
istasyondaki telgraf makinasını kaldırmak su
retiyle muhabereyi tatil ve bâzı kimselerin em
val ve eşyasını ahzu ve gasp fiillerinden maz-
nununaleyh olan Kel Osman ve rüfekası hakla
rında Konya Bidayet Ceza Mahkemesinden sâ
dır olan hüküm ilâmı ve evrakı müteferriası 
tetkik olunarak beş şahsın idamına ve yedi şalı
sın müebbet ve otuz kişinin de derecatı muh
telif ede kürek cezalarına mahkûm oldukları 
anlaşıldığından derkâr olan meselenin ehemmi
yetine mebni sureti cereyanı vaka ile delâili 
mevcudenin hulasaten Meclisi Âliye arzı mü
nasip görüldü. Konya'nın Usat tarafından iş
galini mütaakıp makamı vilâyeti fuzulen işgal 
eden Mustafa Remzi imzasını ve makamı vilâ
yete mahsus mührü resmîyi . hâvi olup kaza 
kymakamlariyle belediye riyasetlerine hitaben 
yazılmış olan mektupları hamilen Gâvur îmanı 
denilen şahıs tevkifhaneden salıverilen bâzı 
mahkûmlar ile köybeköy dolaşarak, ahaliyi iz-
lâl ve iğfal ettikten sonra bir kısmı kalili silâh
lı ve mütebakisi silâhsız olmak üzere başına 
topladığı beş yüz kadar eşhas ile kazayı mez-
kûre hücum ve efali mezkûreyi irtikâp eyledik
leri tahakkuk etmiş ve ancak bundan mukad
dem Divanı Harb ve istiklâl mahkemesi müta-
addit kimseleri idam ve birçoklarını derecatı 
muhtelifede mahkûm eyledikleri de zabıtname
nin sarahatinden nümayan olmuştur. 

Maznunu merkum Kel Osman ile Gazi'nin 
Yahya ve Dalyan Ali ve Topal Aziz ve Sarı'-
mn Mustafa ve Enes ve berber Abdürrahman 
ve Mutuoğlu Hasan Hüseyin'in hâdisede hazır 
bulundukları sabit olmuş ise de bunlardan Kel 
Osman eşraftan Niyazi Efendinin daveti üzeri
ne fazla fenalığa meydan vermemek için mer
keze geldiğini müdafaaten dermeyan ve Niyazi 
Efendi dahi bu ciheti itiraf ile beraber kayma
kam ve telgraf memurunun inzimamı reyleriy-
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J le merkumu davet ettiğini söylemiş ve on bi^ 

rinci sayfada ifadesi mazbut hukuku umumiye 
"şahidi Mahir Usta esnayı vakada ahaliye kuvvet 

veriniz diye bağıran ve mukaddema idam edilen 
Hafız nam şahsa karşı «sus!» biz vakayı bastır
maya çalışıyoruz, dediğini ifade eylemiş olmasına 
ve Kadı Ali Zühtü Efendi, kaymakamın idaresiz
liğine mütaallik mufassal izahatı kaymakamı ida
re noktai nazarından mesul mevkide göstermesine 
nazaran Niyazi Efendinin beyanatını reddetmesi 
müdafaa mahiyetinde telâkki edilebileceği ve Kel 
Osman'a esnayı vakada isnadolunan fiil, Rahim 
Efendinin hanesine gittiğinden ibaret olup bir 
şahidin ifadesine münhasır kalan ihbarı vakıa 
karşı merkum Kel Osman, Rahim Efendi haddi
zatında eniştesi olduğundan mumaileyhe hakaret 
değil muhafaza ile mükellef olduuğunu ispat ey
lemiştir. Niyazi Efendi dahi maznuunlar meya-
nmda iken ifadât ve müdafaatı vakıası mahke
mece kanaatbahşolarak beraetine karar verilmesi 
Kel Osman'a ait beyanatın da doğru olduğunu 
tasdik mahiyetinde olduğu zahirdir. Şu halde 
Kel Osman'ın rüesayı usattan olduğu yolundaki 

I ihbarat ve mahkeme kararı yine mahkeme kara-
riyle mecruhtur. Gazi'nin Yahya ile Topal Aziz'-
in Yüzbaşı Saçlı Osman Beyi katleden usata re
fakat ettiklerini beyan ederek zabıtnamenin 18 ve 
19 ncu sayfalarında ifadeleri mazbut Veli Ata 
Efendinin kaatillerin mukaddema idam edilen ve 
Dertli Osman'ın İbrahim, Koca Mustafa oldukla
rını ve Yahya ve Sarının Muusutafa ve Topal 
Aziz'in fiili katle iştiraklerini görmediklerini ifa
de eylemelerine ve merkumun haklarında başka 
bir delile destres olunamadığma göre fıkrai hük-

I miyede idam hükmüne esas ittihaz olunan işbu 
ifadât hini ikai katilde birgûna müzaheret ve mu
aveneti mutazammın değildir. Zira dört beş yüz 
kişi arasında iki kişinin ayrılarak ika edecekleri 
katil fiilinden mütebakisinin fer'an zimethal ad
dolunmaları katle muavenet kasdiyle vakaya git
tiklerinin sübuutuna mütevakkıftır. Dalyan Ali'
nin esnayı vakada hazır bulunmaktan başka bir 
fiile ictisar ve iştirakini ihbar eden bir şahit ol
madığından ve evrakı tahkikiyeye nazaran Kel 
Osman'ın refiki olduğuna dair delâili mepsutayı 
Kel Osman ile Dalyan Ali hakkında aynı zihni
yetle muhakeme etmek zaruuriudir. Binaenaleyh; 
mevcut delâile ve Niyazi Efendinin mahkemece 

I sıdkı kabul edilen ifadesine nazaran Kel Osman 
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ve refiki Dalyan Ali'nin usata muavenet kasdiy-
le mahalli vakaya geldiklerine kanaatbahşi vicdan 
olacak delâil görülememesine ve müebbet kürek -
cezasına mahkûm olanlardan Kürdün Ahmed ve 
Süleyman Çavııuş damadı İsmail ve Havva'nın 
Rıza ve Koca Ömer'in Kara Mehmed ve Bayram-
lı'nm Mevlııd'ün usat meyanmda bulundukları 
hakkında bir delili kâfi bulunamamasına mebni 
merkumun Kel Osman ve Dalyan Ali ve Ahmed 
ve ismail ve Rıza, Kara Mehmed ve Mevllûd'ün 
beraetlerine ve Topal Aziz ve Sarının Mustafa 
ve Gazinin Yahya'nın usatla birlikte Ilgın'a git
tikleri dahi Saçlı Osman'ın katlolundnğu mahal
le kadar usatla bulundukları ve Hasan Hüseyin 
ile beraber Abdürrahman ve Enes dahi Kadm-
han'mda usata muavenet eyledikleri tahakkuk et
miş ise de ilâmın münderecatına göre f er'an zi-
methal olmak mahiyetinde telâkki edilen fiilleri
ni idam. ve müebbet kürek cezasını istilzam eden 
keyfiyeti de görülememiş olduğundan bunlardan 
Topal Aziz ve Gazinin Yahya ve Sarının Musta
fa'nın onar ve Enes'in beş ve Hasan Hüseyin'le 
beraber Abdürrahman'm üçer sene kürek cezası
na mahkûmiyetleri irtikâbeyl edikleri cürümle 
takdir olunmuş ve on beş sene kürek ve daha 
dûn cezalara mahkûm olan otuz şahıs ahiren neş
rolunan Af Kanunundan bilistifade tahliyeleri 
tabiî olduğundan bunların mahkûmiyetlerinin 
tetkikine mahal görülememiş olduğunun arziyle 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

7 Kânunuusani 1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Trabzon 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kâtip Canik 

Hâmid Ahmed Nafiz . 
Âza Âza Âza 

Kırşehir Bursa Siird 
Müfid Osman Nuri Mustafa Sabri 

(x\tazbata Muharriri izahat versin, sadaları) 
REİS — Efendim; Adliye Encümeni, hiyane-

ti vataniyeden dolayı verilen hükümler Af Ka
nununun derecei şümulü tahtmdadır. Binaena
leyh evrakın mahalline iadesi hakkında mazbata 
tanzim ediyor. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Efendim 
lâyihada müebbet kürek de var, idam da vardır. 
«Müebbet kürekler on beş seneye, idamlar müeb-
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bet küreğe tahvil olunur.» diye yapmış olduğu
nuz kanunda bir fıkra vardır. Mazbata Muhar
riri ona karşı izahaf versin. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Burada 
*bir kısmı on beş seneye, bir kısmı da yüz bir sene 
veyahut müebbet küreğe mahkûm oldukları için 
biz on beş sene ve ondan ekalli müddetle mahkûm 
olanlar hakkında dedik ki, affı umumiden istifa
de etmişlerdir. Bunların evrakının tetkikine lü
zum yoktur. İdam ve müebbet küreğe mahkûm 
olanlar hakkında bir kere Heyeti Umumiye ka
rar verecektir. Ondan sonra aftan istifade edip 
etmiyecekleri mevzuubahsolacaktır. Binaenaleyh 
kararnamemizi yazdık. Heyeti Âliye nasıl ka
rar verirse ol suretle muamele olunur, efendim. 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — İyi 
düşünülürse on beş sene ve daha az* müddetle 
mahkûm olanların hükümlerini encümen tetkik 
etti. Usulüne muvafık gördüğü halde tasdik et
ti. Olur ki, mahkemei mahalliyenin verdiği .hü
kümler yolsuzdur. Onun için hükmün ref'i lâ 
zımdır. Onun bilâtetkik affı lâzımdır denemez. 
Bunu encümenin nazarı dikkatine arz ederim. 
Evvelce hüküm, haddizatında muvafık görülür
se ondan sonra aftan istifadesi dermeyan edile
bilir. 

NAFİZ B. (Canik) — Hayır efendim Öyle de
ğildir. Ali Süruri Efendi kardeşimizin de imza
sını havi olarak, bundan beş on gün evvel en
cümenden muhtelif kararlar çıkmıştır. Onlar 
Meclisi Âlinizce kabul edilmiş ve mahalli aidine 
irsal edilmiştir. Malûmuâlileri maznunlar da 
yaptığımız kanun mucibince bu aftan istifade 
ederler. Yani şu hükümleri tasdik edilmiyenler 
bir nevi maznundur. Binaenaleyh mahkenfece 
maznunlar, mahkûmlar mevkiinde olabilir. Şu 
halde maznunların hükümlerinin tetkikine ma
hal yoktur. Bunlar da aynı onlar gibidir. Za
ten affı umumiler, malûmuâlileri, cürmün te-
siratını da izale eder. Beraatle, affı umumiden 
istifade eden iki kimse arasında hiçbir fark yok
tur. Yani beraat etmiş bir adamla, affedilmiş 
olan bir kimsenin kanun nazarında hiçbir farkı 
yoktur. Binaenaley gerek af ve gerekse beraat, 
maznun üzerinde hiçbir tesir icra etmez. Bu 
gibi aflarda usuldendir; böyle affa dâhil olan-
kimseler hakkındaki hüküm kesbi katiyedetme* 
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miş ise Mahkemei Temyiz bunu tetkik ettikten I 
sonra der ki, (Bu afta dâhildir. Bu adamın ev
rakının da tetkikine mahal yoktur. Bu adamın 
tahliyesi lâzımgelir.) Efendiler bu gibi kimsele
rin hükmü esasen tahliyedir, Mucibi münakaşa 
değildir ve müddeiumumiler onları çoktan tah- I 
liye etmiştir. Binaenaleyh tetkika, tahkika ma- | 
hal yoktur. Mesele bitmiş demektir, abesle işti
galdir. * • • I 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — Na
fiz Bey, Mahkemei Temyizin mukayyedolduğu 
usulü tetkik noktai nazarından muhakemesini 
yürütüyor. Binaenaleyh yanılıyorlar. Çünkü 
mahkemei mahalliye bir maznunun fiilini fer'an 
zimethal derecesinde addederek, on beş sene
den aşağı hükmetmiş ise ve haddizatında faili 
asli ise o zaman affa nasıl dâhil olabilir? Çün
kü Mahkemei Temyizde delâilin derecei tesirini 
takdir salâhiyeti yoktur. Fakat Meclisi Âlide 
o salâhiyet vardır. îndelieap mahkemenin ka
rarım da tâyin ettikten sonra faili asli dediği
ne, zimethal diyebilir. Onun için encümen be
hemehal hükmü tetkik etmeli. Fer 'an zimethal 
olduğu taayyün ettikten sonra bu noktai nazar
dan «dâfhili af tır» diyebilmelidir. (Gürültüler) 
Mahkemei Temyizdeki usulü nazarı dikkate ala
rak, o dairede mütalâa ederek karar vermek 
hatayı tevlit ve intaceder. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, Süruri Efendi biraderimiz eğer mevcuolan 
kavanini cezaiye haricinde Meclisi Âliyi bir ka
rar vermeye sevk edecekse onu bilmiyorum. 
Yalnız esas itibariyle mahkemei istinaf; istinaf, 
dâva edilmedikçe, hattâ istinafı dâva edildiği 
takdirde bile, mahkemei bidayetin verdiği ka
rarı teşdidedebilmesi salâhiyetine malik olup 
olmadığı meselesi bir kere halledilmiş değildir; 
Meclisi Âli daha ziyade Mahkemei Temyiz sa
lâhiyetini istimal eder. Bu evraka mahkemei 
bidayet, hükmetmiş. Bunun esas itibariyle bize 
gelmesi için bir taraftan şikâyet vâki olmamış
tır. Meclisi Âli demiş k i ; «Meclisi Âlinin tasdi
kine iktiran etmiyen bidayet mahkemelerinin 
hiyaneti vataniye hakkındaki kararları kabili 
infaz değildir.» Demek ki, esas itibariyle Mec
lisi Âlinin üzerine aldığı mesele bidayet mah
kemelerinin .mahkûmunaleyfhin aleyhinde ver
dikleri hükmün tasdik veya ademitasdikmi tet
kik etmektir. Kavaidi cezaiyei icabmca kava-
nin, maznunların, mahkûmların, müttehemleritn 
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lehinde tefsir edilir. Elbette Meclisi Âli dahi 
bu kaidei hakikiyeyi hiçbir vakitte nazarı dik
kate almaktan vazgeçemez. Binaenaleyh bida
yet mahkemelerinin on beş sene veyahut daha 
az ceza ile mahkûm ettiği adamları, bittetkik 
müebbet kürek veya idam cezasına hüküm ver
mek salâhiyetini haiz değildir. Meclisi Âlinin 
kabul ettiği kanunun ruhu, kavanini cezaiyenin 
icabatı budur. Binaenaleyh Encümeni Adliye 
esası nazarı dikkate alarak; (On beş sene ve 
ondan daha dun cezaya mahkûm olan eşhasın 
evraklarının tetkikine mahal yoktur.) dedi. 
Çünkü affı umumi icabmca onlar tahliye edil
miş ve tahliyesi kabul edilmiştir. Mahkemei bi
dayet onu eğer faili asli demiş ise biz onun le
hinde değil, aleyhinde hüküm vermeye mecbu
ruz efendim. Encümenin kanaati budur. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Hafız Bey 
müsaade •eder misiniz? Fer 'an zimethaller hak
kında buyurduğunuz nokta doğrudur, bir şey 
demiyorum. Lâkin ilâmda faili asli olarak iki 
şahsın idamına, beş şahsın da kürek cezasına 
mahkûm olduğu zikrolunuyor. Bunlar hakkın
da encümenin bir noktai nazarı yok mudur? 
Bunu izah buyurunuz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Şimdi 
beyefendinin dedikleri nokta hakkında encümen 
kararını vermiştir. Yani beş kişinin idamına 
hüküm verilmiş idi, yedi kişinin de müebbet 
küreğe konulmasına Mazbatamızda bu bap
taki delâili Meclisi Âlinize arz ediyoruz. Diyo
ruz ki, bu adamlar vakıa orada hazır bulunmuş
lar, fakat kendilerine isnat ve ispat olunan fi
illere nazaran bunlara idam ve müebbet kürek* 
cezası takdir edilmesini encümen isnat ve ispat 
edilen fiillerin derecesine göre, muvafık bul
mamıştır. Encümen bunların kimisini on sene
ye, kimisini beş seneye mahkûm ediyor. Onlar 
mazbatalarda mevcuttur. Bu noktai nazardan 
biz mazbatamızda delâili mevcude gösterdik. 
Meclisi Âli bu delâili tetkik eder. Şayet muva
fık bulmuyorsa kanaatini ve kararını verir. Biz 
yalnız kanaatimizi arz ettik. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) -^ Şim
di mazbatanız mucibince affa dâhil etmek iste
diğiniz eşhas maznun sıfatiyle mi affa dâhil 
oluyor, yoksa mahkûm sıfatiyle mi dâhili af 
oluyor? îşte o mahkûmiyet tahakkuk etmek 
için encümeninizin evvelemirde verilen hükmü 
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tetkik etmesi ve usulüne muvafık olup olmadı
ğını anlaması lâzımgelir. Eğer maznun sıfa-
tiylo dâhili affediyorsanız doğru değildilr. Çün
kü velev, gayrimusaddak olsun, ortada bir hü
küm mevcuttur. Bir şeyi nazarı dikkatinize arz 
edeyim. Mahkemei Temyiz Meclisi Âli olmadığı 
gibi Meclisi Âli olsa bile vasfı cürüm hakkında 
Mahkemei Temyizin de bir hakkı vardır. Bu da 
bir vasfı cürümdür. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Meclisi 
Âli bir affı umumi ilân etti. Ve dedi k i ; on beş 
sene ve ondan noksan cezaya mahkûm olanları 
affettim. Binaenaleyh on beş sene ve dun ceza
ya mahkûm olanların evrakının tetkikine mahal 
yoktur. Tetkik edemeyiz. Ö bapta bir cürüm ve 
mahkûmiyet kabul edemiyeceklerdir, onlar affe-
dilmiştir. Onların tetkikine lüzum yoktur. Çün
kü affedilmiş bitmiştir. Affedilen tetkik edile
mez. 

SALİH E l (Erzurum) —Kayser i "istiklâl 
Mahkemesi mevkuflarından Ali Rıza Efendi na
mında birisi yedi ay yatıyor ve aftan istifade 
ediyor. Fakat mahkemeye bir istida takdim edi
yor ve diyor k i ; ben affı kabul edemem. Af be
nim için bir cürüm teşkil ediyor. (O mesele baş
kadır sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — De
diği çok doğrudur (Gürültüler) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendim 
cürüm yoktur. Bakamayız. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim rica ederim 
bu uzun uzadıya münakaşa olunacak bir şey de
ğildir. Çıkarmış olduğumuz kanunda idama mah-
l|ûm olanlar müebbet, müebbet olanlar on beş 
seneye ve bir iki daha müstesna var. Hatırımda 
yok, mütebakisinin affı lâzımgelir. 

SÜLEYMAN. SIRRI B. (Yozgad) — Maz
nunlar yok. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şimdi maznunlar 
mahkûm olmadı ise mahkûm olanlar bir kere 
affa dâhildir, bitmiştir. Bu meselede şimdi yal
nız encümenin bir meselesi vardır. Diyor ki ; şu
rada idama mahkûm olanlarla müebbet^ küreğe 
mahkûm olanların mahkûmiyetlerini bu hükme 
muvafık bulmuyoruz. Meclisi Âli isterse bunu 
düşünsün, isterse kanunu sabık mucibince amel 
etsin, mesele bundan ibarettir. Süruri Efendinin 
dediği hiç vâridolamaz. Süruri Efendi diyor ki ; 
affa dâhil olan bu efendilerin evrakını siz yeni-
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den tetkik edecek idiniz. Hüküm vermek lâzım-
gelirse tekrar bunlara hüküm verecektiniz. Bu 
dünyada olmaz şey efendiler. 
§ ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey bir mesele vardır. Evrakın ve ilâmın tetki-
kiyle faili asli olmadığı tahakkuk edenlerin dâ
hili af olduğuna dair bir mazbata yapılmalıdır. 
Faili asli olmadığını, ispat eder delâil varsa on-
lar*affedilir. Yoksa bunların affı caiz değildir. 
Demek istiyorum ki, alelıtlak ve bilâtetkik af 
denemez. Bendenizin arz ettiğim nokta budur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — O mahkemede olur. 
Burada olamaz. % 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) •— Efendim Süruri 
Bey biraderimizle Encümeni Adliye arasında iç
tihat noktasından hâsıl olan ihtilâfın semeresini 
bendeniz göremiyorum. Malûmuâliniz ihtilâfta 
bir semere şarttır. Doğrudan doğruya idam ve 
müebbet kürek cezasına mahkûm olan eşhas 
hakkındaki hükümleri Encümeni Aliniz tetkik 
etmiş ve diyor k i ; elde mevcudolan delâile na
zaran bu adamlar faili asli olarak mahkûm edil
mek ieabetmez. Faili asli olarak mahkûm etmek 
icabetmeyince haklarında verilen idam ve müeb
bet kürek cezalarını şu cezaya tahvil etmeyi dü
şündük. Heyeti Celilenize arz ediyoruz. Diğer 
idam ve müebbet kürek cezasından aşağı ceza
larla mahkûm olan eşhasın kanun nazarında af
fedilecekleri noktai nazarına gelince; Af Kanu
nu burada müzakere edilirken, Heyeti Celileniz-
ce «maznunların faili asli olmalariyle fer'an zi-
methal. olması hakkındaki hükkâmm kanaati 
fikriyesi ne suretle taayyün edecektir?» dendi. 
Mücrim bidayet mahkemesinde muhakeme edilip 
hâkim mahkemede onun fer'an zimethal olduğu
na kanaat hâsıl ettikten sonra artık mahakimin 
dereeatı filân kalmaksızın aftan istifade edece
ğini Heyeti Celileniz kabul etti. Bunun gibi ge
çen gün on beş kişinin de afları hakkında maz
bata tanzim ve kabul ederek bu suretle bir tea
mül vücuda getirdi. Rica ederim vaktimizin bu 
gibi şeylerle geçmesine zaten müsaade ve imkân 
yoktur. Adliye Encümeni ilâmı yeniden tetkik 
etsin, hükmü tasdik etmesin, mahalline iade et
sin, yeniden muhakeme ettirsin, bu adamlar ora
da. yatsın, muktazayı adalet bu mudur rica ede
rim? Biz maznunların affedilmek cihetini kabul 
ettiğimiz için mahkeme maznunun cürmünün 
mahiyetini tetkik etmiş ve bize göndermiştir. 
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Onlar bu aftan istifade edeceklerdir ve hakların
da başka tetkikat icrasına imkân yoktur. İhtilâ
fı mucip bir şey de yoktur. Binaenaleyh Adliye 
Encümeni mazbatasını Heyeti Celilenizin reyine 
arz ediyor (Doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu ev
rak encümene Af Kanunundan evvel mi gelmiş, 
sonra mı efendim? (Gürültüler) 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz (Reye 
sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müfid 
Efendiden bir şey soracağım. Müsaade ederseniz 
Reis Bey, bu evrak Af Kanunundan evvel mi 
verilmiş? Sonra mı gelmiş? Onu soruyorum. 

REÎS — Adliye Encümeninin mazbatasını 
reye koyuyorum. Mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Mazbata ekseriyeti azime ild 
kabul edilmiştir. 

6. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Trab
zon'un Ayavasil mahallesinden Hacı Muradoğ-
lu Kosti'nin evrakı hilkmiyesinin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü- I 
meni mazbatası 

REİS — Tekâlifi millîye evamirine riayet 
etmiyerek mağazasında eşya sakladığından do
layı maznun Trabzon'un Ayavasil mahallesin
den Vafyadi Hacı Muradoğlu Kosti hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası var, okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Tekâlifi milliye evamirine riayet etmiyerek 

mağazasında eşya sakladığı iddia olunmasından I 
dolayı maznununaleyh olan Trabzon'un Ayva-
sil mahallesinden Vafyadi Hacı Muradoğlu Kos
ti 'nin hareketine tevafuk eden Hiyaneti Vata- I 
niye Kanununun birinci ve ikinci maddelerinin i 
mâtufunaleyhi olan Ceza Kanununun 46 ncı 
maddesine tatbikan yedi buçuk sene küreğe 
vaz'ına ve mağazasında zuhur eden demire mü- I 
taallik eşyanın zabıt ve müsaderesine dair Trab- I 
zon vilâyeti Bidayet Ceza Mahkemesinden su
dur eden hükmü muhtevi 26 Eylül 1337 tarih
li ilâm ile evrakı müteferriası Heyeti Umumiyet I 
den encümenimize tevdi buyurulmakla mütalâa 
ve tetkik olundu. I 

Merkum Kosti'nin sebebi mahkûmiyeti olan I 
fiil ve hareketinin nev'i kanunisine ve hakkın- I 
da takdir edilen cezanın derecei kanuniyesine I 
göre hiyaneti vataniye cürmü mürtekip!erinden • 
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bir kısmının affına dair olan kanunun dan-ei şü
mulüne dâhil mevaddan ve affı umumiye maz
hariyeti icabeden eşhastanşsiduğunun tahakku
kuna binaen esas mesele hakkında tetkikat ic
rasına lüzum görülemiyerek merkumun icrayı 
tahliyesi zımnında evrakı mevcudenin Adliye 
Vekâletine tevdii müttefikan karargir olmakla-
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Erzurum Canik 

Hini imzada bulunamadı Nafiz 
Kâtip Âza Aza 
Biga Trabzon Kırşehir 

Hamid Hafız Mehmed Müfid 
Âza Âza 
Muş Siird 

Mustafa Sabri 

REİS — Efendim, bu mazbata deminki mej 
selenin aynıdır. Bu mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. —• Saideli'nin softalar karyesinde mukim 
Hafızoğlu Gâvur tmam'ın gıyaben idamına ve 
Şeyh Gilman Çavuş mahallesinden AbdurraJı-
manoğlu Derviş ve Mehmed Onbaşı'nın üçer sene 
kalebentlik cezasıyla mahkûmiyetlerine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim aynı bir mesele daha var
dır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya Harekâtı İsyaniyesine iştirak etmek 

suretiyle hiyaneti vataniye cürmünden maznu-
nunaleyhim olan Saideli'nin Softalar yaylasın
dan Sarı Hafızoğlu Gâvur İmam namı diğeri 
Gökoğlan'm gıyaben idamına ve fer'an zimethal 
Konya'nın Şeyh Gilman Çavuşoğlu mahalle
sinden Abdurrahmanoğlu Derviş ve Bozkı'ın Ha
cı Yunuslar karyesinden Alioğlu Mehmed Onba
şı 'nın vicahen üçer sene kalebentlik cezasına 
mahkûmiyetlerine dair Konya Bidayet Ceza 
Mahkemesinden sâdır olan ilâm ve evrakı mü
teferriası encümeni mizce tetkik ve mütalâa kılın
dı. Bunlardan idama mahkûm Gâvur İmam'm 
derdestinde yeniden muhakemesinin icrası ahkâ
mı kanuniye iktizasından bulunmakla mer
kum hakkındaki hükmün tetkikine mahal olma
dığı ve diğer vieahen üçer sene kalebentliğe 
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mahkûm Derviş ve Mehmed Onbaşı nevi ve mik
tarı cezaya nazaran ahiren neşredilen hiyaneti 
.vataniye mücrimininden bir kısmının affına dair 
Kanunundan istifade edecekleri cihetle ahkâmı 
kanuniyenin tatbiki işbu evrakın mahalline 
iadesi lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzı müt-
tefikan karargir oldu. 

Reis 
Erzurum 

Hini imzada buluna
mamıştır 

Kâtip 
Biga 

Hamid 
Âza 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

(Muvafık sesleri) 

Mazbata Muharriri 
Canik 

Ahmed Nafiz 

Âza 
Kırşehir 
Müfid 
Âza 

Bursa 
Osman Nuri 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Yalnız verilen 
hükümleri vermek doğru değildir. Çünkü Allah 
tehabüz bilelkabı nehyetmiştir. Heyeti hâkime 
huzurunda böyle (Gâvur îmam) tâbirini redde
diyorum. Doğru değildir. Heyeti hâkimeye ih
tar edilsin. 

8. — Divanı harbce idama mahkûm (Alay 40 
efradından) Keskin'in Çengelli keryesinden Be
kiroğlu Hasan\n affına dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS —Efendim asker firarisi kırkıncı alay 
efradından Keskin'in Çengelli karyesinden Ga-
zeloğullarından Hasan'in affına dair Adliye En
cümeni mazbatası vardır okunacak. 

30 . 11 . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Müsellâhan firar suçundan dolayı idamına ka

rar verilen alay 40. tabur 2. bölük 5 efradından 
Keskin'in Çengelli karyesinden Gazeloğullarm-
lan 315 tevellütlü Bekiroğlu Hasan'm affına dair 
tanzim kılınıp icra Vekilleri Heyetinin 30.11.1337 
tarihli içtimamda kabul edilen kanun lâyiha-
siyle esbabı mucibeyi havi Müdafaai Milliye 
Vekâletinin 27 . 11 . 1337 tarihli ve Umuru Ma-
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hakim Müdüriyeti 3323 No. lı tezkeresi sureti 
musaddakası rapten takdim kılınmıştır. İfayı 
muktazasiyle neticesinin işarına müsaade buyu-
rulmasmı rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ve Erkânı Harbiyei Umumiye Rs. 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
İcra Vekilleri Riyasetine 

Alay 40, Tabur 2, Bölük 5 efradından iken 
müsellâhan firar cürmünden dolayı dördüncü 
fırka efrat divanı harbinde idamma karar ve
rilip bu baptaki mazbatai hükmiyesi orduca 
tasdik edilen Keskin'in Çengelli karyesinden 
Gazeloğullarından 315 tevellütlü Bekiroğlu Ha
san'm 29 Ağustos 1337 tarihinde Şehit Abdul
lah Efendi tepesine vukubulan taarruzda ibrazı 
fedakârı ederek mecruh olmak suretiyle kanını 
ödemiş olduğu ve böyle cansiparane hizmet eden 
bir neferin idamı cihetine gidilmek muvafıkı 
mâdelet olamıyacağmdan bahsile merkumun hi-
deınatı mesbukasma mükâfaten ve âtıfeten maz-
harı affolunması lüzumu Birinci Ordu Kuman
danlığından mevrut 8 . 11 .1337 tarih ve 27/1421 
No. lı tahriratta işar kılınmış ve sureti işar Ve
kâleti âcizice de muvafıkı nefsülemir görülmüş 
olduğundan olbapta tanzim kılman iki madde
lik af kanunu müsveddesi leffen takdim kılın
mıştır. İcrayı icabına müsaade büyurulması 
mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili Namına 
Müsteşar 

Ali Hikmet 

Kanun lâyihası 

Divanı Harbce idama mahkûm edilen Keskin'in 
Çengelli karyesinden Bekiroğlu Hasan'ın affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Alay 40, Tabur 2, Bölük 5 ef
radından iken müsellehan firar cürmünden do
layı Dördüncü Fırka Efrat Divanı Harbinde ida
mına karâr verilip mazbatai hükmiyesi Birinci 
Ordu Kumandanlığmca tasdik edilen Keskin'in 
Çengelli karyesinden Gazeloğullarından 1315 
tevellütlü Bekiroğlu Hasan'm idam cezası affe-
dilmiştir. 
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MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Müda-

faai Milliye Vekili memurdur. 
30 Teşrinisani 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 
Reisi ve Erkânı Har- Fehmi 

.biyei Umumiye Reisi 
Fevzi 

Müdafaai Milliye V. Adliye Vekili 
Memuriyette Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Maliye Vekili 
Fuad - Hasan 

Maarif Vekili" Nafıa Vekili 
Vehbi Rauf 

İktisat Vekili Sıhhiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 

Müsellehan firar suçundan dolayı idamına 
karar verilen Alay 40, Tabur 2, Bölük 5 efra
dından Keskin'in Çengelli karyesinden Gazel-
oğullarından 1315 tcvellütlü Bekiroğlu Hasan'm 
affına dair tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heye
tinin 30 . X I . 1337 tarihli tezkeresine merbut 
ve iki maddeden ibaret lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe mazbatası Heyeti Umumiyeden le-
delhavale encümenimizce mütalâa ve tetkik 
olundu. Esbabı mucibe mazbatasında muharrer 
olduğu üzere idamına karar verilip mazbatai 
hükmiyesi orduca tasdik edilmiş olan merkum 
Bekiroğlu Hasan'm 29 Ağustos 1337 tarihinde 
Şehit Abdullah Efendi tepesine vukubulan ta
arruzda ibrazı fedakârı ederek mecruh olmak 
suretiyle' cansiparane ihizmet eylediği anlaşıl
mış ve böyle bir vatan evlâdının idam cihetine 
gidilmesi muvafıkı madelet görülememiş oldu
ğundan teklifi vâki encümenimizce aynen ve 
müttefikan kabul ve merkumun affı tensibolun-
muştur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Hini imzada bulunamamıştır Canik 

Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza 
Biga Siird 

Hamid Mustafa Sabri 
Âza Âza 

Kırşehir Trabzon 
Müfid Hafız Mehmed 

(Muvafık, kabul sesleri) 

1.1338 Ö : İ 
Divanı Harbce idama mahkûm Keskin'in Çen

gelli karyesinden Bekiroğlu Hasan'in affına 
dair Kanun 

MADDE 1. — Alay 40, Tabur 2, Bölük 5 
efradından iken müsellehan firar cürmünden 
dolayı Dördüncü Fırka Efrat Divanı Harbinden 
idamına karar verilip mazbatai hükmiyesi Birin
ci Ordu Kumandanlığınca tasdik edilen Çengelli 
karyesinden Gazeloğullarmdan 1315 tevellütlü 
Bekiroğlu Hasan'in idam cezası af f olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

.9. — On be§ seneye mahkûm Işkodralı Arap 
Cemil'in maluliyetine binaen hakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

7. XII 1337 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden dolayı on beş sene küreğe 

mahkûm ve elyevm mahpus bulunan Işkodralı 
Arap Cemil'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
7 . X I I . 1337 tarihli içtimamda kabul edilen ka
nun lâyihasiyle esbabı mucibe lâyihası sureti 
musaddakası evrakı müteferriasma rapten tak
dim kılınmıştır. îfayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasmı rica ederim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
a Erkânı Harbiyei Umumiye Rs. 

Fevzi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Katil maddesinden dolayı on beş sene kürek 

cezasına sureti katiyede mahjdjimen Kırşehir Ha
pishanesinde mahpus bulunan ve mahkûmiyetin
den beş senesini ikmal etmiş olan Işkodralı Arap 
Cemil'in mazharı affolması istirhamını havi Kır
şehir Mutasarrıflığına ita eylediği istida üzerine 
Meclisi İdarei Livaca tanzim kılman mazbatada 
mahpus bulunduğu müddetçe namus dairesinde 
imrarı evkat ve salâhihal kesbeylediği gibi malûl 

m 
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ve şayanı merhamet bir halde bulunduğu cihet
le affı muvafık olacağı beyan edilmesine ve 
badelmuayene etgjjşba tarafından verilen rapor
da daıhi maluliyet! xlaimey e müptelâ olduğu tas
dik edilmekte olmasına mebnü esbabı 'marazadan 
nâsi merkumun müddeti bakıyei eezaiyesinin 
affı adil ve nasfete tevafuk edeceği mütalâa 
'kılınmış olduğundan bu baptaki iki (maddelik 
kanun lâyihası ihaleme alınmıştır. 

5/12/1337 

îşkodra'h Arap Cemil'in bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene kürek cezasına mah
kûm 'Olup elyevm Kırşehir hapisanesinde bulu
nan Işkodra'lı Arap Cemil'in mâlûliyeftd daime-
ye müptelâ olmasına mebnü bakıyei müddeti ce-
zaiyesi 'affedi'lmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun terasına Adliye 
Vekili memurdur. 
Icr-a Vekilleri Heyetti Rs. ve 
Erkânı Harlbiyei Umumiye Rs. Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye V. Adliye Vekili 

Refet Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Maliye Vekili 

Fuad Hasam 
Maarif Velkili Nafıa Vekili 

Vehbi Rauf 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili îçt!im>aiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Adliye Encümeni m&zfoatası 
Katil maddesinden on beş seneye sureti kaîti

yede mahkûm olup beş seneden 'beri mahpus bu
lunan Kırşehir hapisanesinde îşk]odra% Arap 
Cemil'in maluliyetine binaen 'bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekalettin teklifi 
kanunisi encümenimizce tetkik ve icafoı müzake
re olundu. 

Merkumun gayrilkabili tedavi bir 'hastalığa 
müptelâ bulunduğu Tıbbı Adlî Müessesesi Mü
düriyetinden .musaddak etıbba raporu mündere-
catından ve hapiısanede geçirdiği Ibeş sene müd
det zarfında hüsnühali meşhut bulunduğu Hapi-
sane Müdüriyetinin derkenarından anlaşılmakla 
Ibafctyei müddeti cezaiyesİınin affı müttefifcan 
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•karargir olmuştur. İfayı mu'ktazasma karar ve
rilmesi Heyeti Umumüyeye arz olunur. 

8/Kâıran/usani/1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Erzurum Canik 
Celâleddin Arif Ashm'ed Nafiz 

Kâtip Âza 
Biga Muş 

Hamid Abdülgani 
Âza Âza 

Trabzon Siifd 
Hafız Mebmed Mustafa Salbri 

Işkodra'lı Arap Cemil'in bakıyei müddeti ceza
iyesinin affiL hakkında Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı 
sureti katiyede on beş sene kürek cezasına mah
kûm olup elyevm Kırşehir hapishanesinde bu
lunan Işkodra'lı Arap Cemil maluliyeti daime-
ye müptelâ olmasına mebni bakıyei müddeti ce-
zaiyesi affedilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kamınım icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun, heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

10. — t çel Mebusu Ali Efendinin, Mut kaza
sı merkezindeki hamamın imar ve ihyası ile ma
hallî belediyesine terki hakkında kanun teklifi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (2/383) 

REİS — Mut kazasmdaki hamamın beledi
yeye terki hakkındaki Ali Efendinin teklifinin 
reddine dair Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası var efendim. 

ALİ Ef. (içel) — Reis Bey, söz isterim, iza
hat vereceğim. 

REÎS — Buyurun. 
ALI Ef. (İçel) — Bu hamam asarı atikadan 

bir hamamdır. Belki de Selçukilerden kalmış
tır. Evvelce bunun üzerinden yol geçerdi. Bilâ-
hara ahali içtima ederek meeeanen işlemek su
retiyle bu hamamı meydana getirdiler. Aynı 
zamanda belediye de elli bin kuruş sarf etmek 
suretiyle bu hamamı yaptırdı. Sonradan istib-
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dat beliyesi olmak üzere bütün emlâkin emlâki ı 
emlriyeye devri hakkında bir karar ittihaziyle 
bir emir ve tebligat icra etmişler. Bu tebligat 
üzerine tapu kâtibi belediyenin ve mahallenin 
katiyen haberi olmaksızın bir koçan vermiştir. 
Şu halde Maliyenin kanunen, katiyen hak ve 
salâhiyeti ve hukuku tasarrufiyesi yoktur. Bu 
sefer müzayedeye vermişler. Ahar bir rakip 
peyda olmuş, o rakipten kurtarmak ve aynı za
manda belediye kendi masraflarını Hazineden 
almak daiyesiyle pey vurmuşlar, onun üzerine 
şimdi Hazine namına belediye üzerine ihale 
edilmiştir. İhale de merduttur. Esasen hakkı 
tasarruf yoktur. Bunun için bu hamamın bele
diyeye meccanen emri ihalesini istirham ederim. 
Belediye bu parayı vermeseydi katiyen bu ha
mam yapılamazdı. Çünkü belediyenin de vari
datı yoktur. Bu hususta rüfekanm nazarı dik
katlerini celbederim. j 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahifo) — 
Doğru olmakla beraber şayanı '.muhakemedir. 
Bu anca'k ımalikemei aidesime havale edildikten 
sonra olabilir. 

Çünkü tapuya raptedilmiş olduğundan usu
len maliyeye aidolması lâzımdır. 

ALİ Ef. (İçel) — Efendim, bu «şasen kim
senin müükü 'değildir. Evvelce bunun üzerinden 
yo'l güderdi. 'Sonra belediye buna elli - altmış bin 
kuruş .masraf etti, bu hamamı meydana getirdi. 
Sonra Hazine bunu sahte olarak zaptetti. (Doğ
ru sesleri) Artıik siz bilirsiniz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, maliyeye 
verelim Telâkin maliye 'elinde olan mallara ba-
teabül'iyor mu? Eğer elinde olan malları maliye 
tamamiylc muhafaza edebilirse biz zengin bir 
•millet oluruz. Şu halde millet toparlanmış, para 
sarf etmiş. Enkazı atîkadan bir hamam meyda
na .getirmiştir. Bunu yine o millete terk edelim. J 
Ora belediyesi hiç olmazsa ona bir şeyler ya
par. Mamur olur. Rica ederim bunun mamuriye-

*tini muhafaza için Ali Efendinin takririni ka
bul edelim. (Reye sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
dini Ali Efendi izah buyurdular. Bu hamam ka
saba içerisinde yeraltında kalmış atık bir bina j 
'imiş. Belediye bunu keşfetmiş, zahire ihraç için 
pek. çok para sarf etmiştir. Ve ondan sonra t 
itoar ederek, işletmeye başlamış, bir müddet ta- i 
sarraf e'iiti'k'ten sonra emlâfei 'emiriye sırasına it- j 
hal etmiş, fakat Hazine bunu gasbetmiş. Malû- i 
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muâliniz belde dâhilinde bulunan sahipsiz ar
salar belediyenindir. Şu hailde hamamın da bele
diyenin olınası lâzımgelir. Hazinenin müdahale
si fuzulidir. Binaenaleyh bu hamamın belediye
ye iadesi lâzımgellir. (Ço'k doğru sesleri) 

ALİ VEFA B. (Antalya) — Efendim . bu 
ha/mam maîûmuâliniz 'mazbatada zikredildiği 
veçhile maliye namına tapuya 'merbut imiş. Ta
puda maliye namına mukayyettir. Hukuku ta
sarrufiyesi maliye namınadır. Binaenaleyh bu 
tapunun hükmü bilmu'halkeme .icra ve iptal edil
medikçe ahkâmı cari olamaz. Saniyen vukubu-
lan müzayedeye belediye iştirak etmiş, kendi 
halkkını kendisi ıskat etmiştir. Binaenaleyh bu
nun 'kabulünü rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hazine 
kimden tasarruf etmiştir? efendim. 

Kavaniııt Maliye Encümeni mazbatası 
Mut kasabası dâhilinde belediye ve maliye 

daireleri beyninde münaziünfih bir bap harap 
Ihamamın kasabai nıezkûre belediyesi namına 
meccanen terki lüzumuna dair İçel Mebusu Ali 
Efendinin teklifi kanunisi ve esbabı mucibe 
mazbatası tetkik olundu. Tapuca maliye namı
na mukayyet bulunan mezkûr hamamın bilmü-
zayede otuz bin kuruş bedel mukabilinde Mut 
belediyesine ihalei evveliyesinin icra olunduğu 
Maliye Vekâletinin tezkercii cevabiyesinden an
laşılmış ve usulü kanunisi dairesinde cereyan 
ve tekâmül etmiş olan bir maddenin nakzını da 
muvafık mütalâa kılınmamış olduğundan encü-
nıenimizce işbu teklifin reddi karargir olmuş
tur. 5 Kânunusani 1337 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri N. 
Erzurum Mebusu Antalya 

Hüseyin Avni Ali Vefa 
Kâtip Âza Âza 
Muş Mustafa Biga' 

Ahmed Hamdi Melımed 

REİS — Efendim, Kavanini Maliye Encü
meni mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Reddedilmiştir. O halde belediyeye bi-
lâmüzayede ve bilâbedel devrini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Tâyini 
esami ile sesleri) (Ekseriyeti azime vardır, is
temez sesleri) 

Efendim, teklif kanun şeklindedir. Madde
leri okutup reyi âlinize koyacağım. 
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B. M. Meclisi Riyaseti Cejilesinc 

içel sancağı dâhilinde Mut kazasının kale 
mahallesinde hemen iki kubbesi görünür ve 
üzerinden yol mürur eder ve pek eski zamana 
ait bir hamam harabesi mevcuttur. Ahalii ma-
halliyenin dörder gün kâffei ameliyatında işle
mek suretiyle sebk eden muavenetleri ve bele
diye tarafından sarf edilen kırk dört bin kuruş 
sayesinde yeraltında bulunan mezkûr hamam 
meydana çıkarılarak pek mükemmel bir suret
te tamir ve termim edilmiş ve tarafı hükümet
ten gelip de vergiye raptolunarak müddeti ve 
fire vergiyi seferisi ita ve belediye tarafından 
tasarruf edilmekte iken devri İçimi istipdadın 
cümlei icraatından olarak kasaba ahalisinden 
bir ferdin haber ve malûmatı olmaksızın em
lâki emiriyeden olduğundan bahsile tapu ida
resince ve-Hükümet namına koçana raptedilmiş 
bu sırada meseleden haberdar olan belediye 
heyetinin vâki olan müracaat ve feryadı muhik-
kasına binaen olbaptaki koçan hükmünün fesih 
ve iptaliyle mezkûr hamamın bersabık beledi
ye namına tashihi kaydı meclisi idarei kaza ta
rafından bamazbata merkezi livaya ve liva mec
lisi idaresi tarafından Dahiliye Nezaretine ba
mazbata arz ve Dahiliye Nezaretinden* Şûrayı 
Devlete havale edilmiş ise de; İstanbul'un işgali 
münasebetiyle bir neticeye iktiran etmemiş on 
seneden beri münaziünfih olmasına mebni ge
rek Maliye ve gerekse hükümet ve belediye tara
fından bakılmamış ve bu sahipsizlik yüzünden 
mezkûr hamam bütünbütüne müşerrefi harab 
olarak ahalinin bunca emekleri belediyenin yüz
lerce lira masrafı mahvedilmiştir. Merkezi ka
zada bundan başka hamam olmadığından ve 
halkın hamama ihtiyacı aşikâr bulunduğundan 
ve belediyenin hakkı tneşruu derkâr olduğun
dan ahalinin şu azîm ihtiyacı bertaraf edilmek 
ve belediyece yeniden inşa ve tamir olunmak 
üzere mâruz hamam arsasmmu belediye namı
na meccanen terkini arz ve teklif eylerim. Olbap
taki emir ve irade efendim hazretlerinindir. 

14 Teşrinisani 1337 

İçel Mebusu 
Ali 
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i Mut kazasının Kale mahallesinde vâki maamüşte-

milât bir kıta hamam arsasının Mut kazası 
Belediyesine terkine dair Kanım 

MADDE 1. — Mut kazası merkezinde Hükü
met namına mevcudolan maamüştemilât bir kı
ta hamam arsası bersabık imar ve ihya edilmek 
ve hiçbir nam ile ahara satılmamak şartiyle ma
hallî belediyesine meccanen terk edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lût-
i fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun târihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Dahilye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyini
ze arz ediyorum. (Hayır istemez sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
I Heyeti Celilenin kararı tezahür etti. Fakat efen-
I diler bu hamam belediyeye meccanen veriliyor. 

Küçük bir formaliteyi ihmal etmekten çekmelim. 
Esası bozmıyalım. Mahiyeti nez'i mülktür. Yani 
emlâki Devletin terkidir. Her halde tâyini esa
miye muhtaç bir maddedir. Efendim esasen ben 
de beyaz pusla vereceğim. (Gürültüler) (hacet 
yok sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sinob 
tersanesi arsasını mahallî belediyesine terk et
tiğimizde tâyini esamiye müracaat etmedik. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim tâ
yini esamiye lüzum yoktur. Çünkü bu hamam 
üzerinde esasen hazinei maliyenin hakkı yoktur. 
Binaenaleyh meydanda nez'i mülk de yoktur. O 
halde tâyini esamiye lüzum yoktur ve zaittir. 
Tâyini esami ile kabul etmiyelim, işari reyle^ 
doğrudan doğruya kabulümüz kabuldür. Çünkü 
bu hamam hazinenin değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
O halde kanunu değiştiriniz. Müsaade buyuru
nuz burada kabul edilen kanun hazinenin malı
nın belediyeye terki içindir. (Gürültüler) Kabul 

! edilen kanun bu şekildedir. 
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HASAN BASRl B. (Karesi) — Rica ederim I 

bu hamam esasen milletindir, efendim. 

11. — Arzı istiman eden kaatil llyas ve re
fiklerinin hakıyei müddeti cezaiy elerinin affına 
dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Efendim reyler toplanırken başka 
bir maddeye geçelim. Şakavet erbabından isti
man edenler hakkında Hükümetin teklifi var
dır. Bu okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şakavet erbabından iken arzı istiman eden 

kaatil llyas ve refiklerinin hukuku şahsiye baki 
kalmak üzere aflanna dair îcra Vekilleri Heye
tinin 4 . XII . 1337 tarihli içtimamda kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyi
hası rapten takdim kılınmıştır, ifayı muktaza-
siyle neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı 

- istirham eyleriz efendim. 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Hrbiyei Umumiye Reisi 

Fevzi 

Heyeti Vekilenin edbaîbı mucibe lâyihası 
Hayli zamandan beri takilbedildiği li'al'dte der

destine muvaffakiyet hâsıl .olmryan şa'Mi mer
kum ile avanesinin emri tenkili için düşman kar
şısından kuvayı askeriye alimayı ve ibu suretle 
ordumuzun hedefi aslisinden uzak mahallerde is
tihdamını mucilbolacağı cihetle teklifleri veçhile 
istimanl'arının kabulü elhven itlübar olunmuştur. 
Bundan gayri kuvayı askeriyenin (bu maksatla 
dephe germine alınım/ası mümkün dahi görülse 
kuvayı meztkûrenîn köylerde ikametleri ve şaka-
vete cevelângâh olan mahallerde takipleri hase-
fbiyle civar ahalinin sükûn l e ahvali iktisadiye 
ve ziraiyeleriyle meşgul 'olmaları imkânı dahi 
•münselibolaeağmdan her şeyden ziyade muhtac-
olduğumuz huzur ve sükûnun iadesi ve ilktisa-
diyartımızın mecrayı tabiisine ircaı gibi fevait 
dalıi gayrükabili inkâr bulunduğundan ibu nikatı 
nazarla mezkûr çetenin hukuku şahsiye baki 
kalmak şartiyle kabulü istimanları muvafık gö
rülmüştür. 

Kaatil llyas ve rüfekasmın affına dair 
kanun layihası 

MADDE 1. — Şekavet erbabından iken arzı 
istiman eden kaatil llyas ile rüfekasmdan olan I 

.1338 O : İ 
Mecidiye'ndn Isıtma karyesinden Yahya Bey ve 
mahdumları Kâmil, Said ve Avanoğlu karye
sinden Çalkır Hüseyin ve Mecidiye 'nin Odemiışli 
köyünden Molla Haso ve Boğazlıyan'dan kırk 
•biçaıklı ismail ve Hüseyinabat'ın, Cihanbey kö
yünden Hasan Hüseyin ve 'Seîmanlı nahiyesin
den Kavlak AH ve Yozgad'dan Kurumlu Molla 
Hasan ve amcazadesi Halid ve • Kalehüsarlı Şük
rü ve Sallı 'karyesinden Sefer'in ismail ve*Kale-
hisarlı Mahir, Süleyman köyünden Hacı çavuş 
ve yetim Ah'med Şükrü ve Bekir Avcı karyesin
den Çakıcı ve Deli Sadık ve Timurşeyhli Tayya
reci ismail ve kaatil llyas'm yeğeni Maıhmud ve 
Kfrşehir'de -mevkuf bulunanlardan Kadılı Ilyas-
pederi Molla Salih ve dayısı Hasan ve Boğazlı-
yau'ın Arpalı karyesinden iaralbacı Hasan hu
kuku şahsiye foalki kalımalk üzere affolunmuşlar
dır. 

MADDE 2. — işbu karnın tarihi neşrinden 
•itibaren muteberdir. 

MADDE 3. T— Işlbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

4/Kânunuiewell/1337 
icra Vekilleri Heyeti Rs. ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Rs. Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafaai Milliye V. Adliye V. 
(Memuriyette) Refik Şevket 

Dahiliye V. Hariciye V. 
Fethi Yusuf Kemal 

Maliye V. Maarif V. 
Hasan Hüsnü (îçtimada bulunamamıştır.) 

Nafıa V. iktisat V. 
Hüseyin Rauf 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

' Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 
Şakavet erbabından iken istiman eden ka

atil llyas ve malûmülesami rüfekasmın hukuku 
şahsiye baki kalmak üzere aflanna dair icra 
Vekilleri'Heyetinin 4 . X I I . 1337 tarihli tezke
resine merbut ve üç maddeden ibaret teklifi 
kanuni ile esbabı mucibe mazbatası Heyeti 
Umumiye karariyle encümenimize havale Du
yurulmakla Hükümet namına davet edilen 
Dahiliye Vekili Fethi ve Umum Jandarma Ku
mandanı Galib Beyler huzuriyle müzakere 
olundu. 
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Harbi Umuminin son senelerinde tekessür 

ve tevali eden firar vekayii mütarekeden son
ra tahaddüs (eden idari ve askerî inhilâl ile bir 
kat daha teşeddüdederek bu vadide irtikâbı pü
rüm ile tariki şekavete sülük etmiş olan mer
kum llyas ve rüfekâsı gibi eşhas Hükümetin 
kudreti takibiyesinden tehaşi ederek istimali 
ve dahalet edememekte bulundukları ve bu 
yüzeftm içinde bulunduğumuz dâvayı millide 
hidematı vataniyelerini ifa edememekte olduk
ları anlaşıldığından bu misillû eşhasın dehalet 
ve istim.an-1 arını teminen Hükümetçe tâyin olu
nacak bir m ah müddet zarfında dehalet eden
ler hakkında tecili takibat karan ittihazına 
Hükümetin mezun kılınması heyetimizce müt-
tefıkan teemmül olunarak birinci madde o su
retle tadil ve mevaddı mütealkıbesi aynen ka
bul olunmuştur. 

9 .1 .1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Erzurum Canik 
Hini imzada bulunamadı Nafiz 

Kâtip Aza Âza 
Biga Kırşehir Trabzon 

Hamid Müfid Hafız Melımed 
Âza Âza 
Siird Karahisan Şarki 

Mustafa Sabri Ali Süruri 

Encümenin kabul eylediği tecili takibat 
hakkında Kantin 

MADDE 1. —.Şekavet terbabında'n olup da 
şimdiye kadar istîmaıı «itmiş veyahut işbu (ka
nunun her ikaza nıer'kezdnde tarihi ilânından iti
baren bir man zarfında istiman «decelk kesan 
hakkında tecili takibat Ikararı ittihazına ve le-
delicap bu hapta ibâzı kuyut ve şurcıt vaz'ına He
yeti Vekile mezundur. 

MADDE 2. — îshu ikamın tarihi neşrinden 
nıute/berdir. 

MADDE 3. — İşlbu kanunun icrasına Heyeti 
Veküle memurdur. 

1/1/1338 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Dehalet 
eden şakiler hakkındaki Kanunun n*atbuunıı 
şimdi elimize aldık.' Erilmîzdeki nizamname mü
zakeresini hiç iolmazsa tevziinden yirnıS dört sa
at sonraya tehir ediyor. 

. 1338 0 : 1 
Riyaseti Oelileye 

Şakî llyas nam şahıs halkkında vâki teiklifiıı 
•eshaibı mııcihesi şanı hükümet ti'le kalbili tevfilk 
olmadığından bu cihetin reddi ve kaatil llyas 
istisna edilerek; hükümetçe muvakkat bir ted
bir olmak üzere Adliye Encümenin kabul etti
ği mevaddm müzakeresinle iç i lmesini teklif 
ederim. 

11 /Kânunusan'i/1338 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

DURSUN B. (Çorum) —- Efendim, hugün bir 
madded kanuniye ile hükümet tarafından affı 
Meclisi Âlinize takdim edülen kaatil llyas kim
dir? Ve ne gfri vukuat -yapmıştır? Bidayeteıı 
ona dair malûm<at 'verdikten 'sonra ıbu kanuna 
dair icabeden izahatı vereceğim. Bu fcaatil llyas 
SeferiherÜikteıı evvel idama mahkûm, Çorum ve 
havalisinde şekaveti müstemirre ashabındandır. 
Bunun yapmadığı şenaat, icra etmediği cinayet 
kalmamıştır. Kângırı livası ve Çorum havalisi 
bunun cevalângâhı şekavetidir. Seferberlik esna
sında bunlar affedildi. Hapftsaned'en çıkarıldı. 
Irak cephesine sevk edildiler. Oradan firar etti
ler ve firarından beri şimdiye kadar hükümetçe 
mazhut olan vukuatının haddi hesabı yoktur. 
Yozgad vatkası esnasında âsilerlle 'beraber şe
kavet e iştirak etmiştir. Sonra âsi Ethem 
çeteleriyle güya istimaıı etmiş, buraya gel
miştir. Buraya geldiğinde 'bendeniz Dahili
ye Vekâletine müracaat ettim. Böyle bir şaki bu
raya rüfekayı şekavetiyle 'gelmiştir: Bunlar ka
tiyen cepheye gitmiyecektir. Ve millete bir 
vazife yapmıyacaklardır. Bunlar buraya gelmiş 
iken derdest ediniz dedim. Ne ise, müsamaha 
edildi yapılmadı. Çetelerin gideceği gece on beş 
refiki ile birlikte firar eylediler. Buradan Yah-
şıha'm öte taraflarında Karabekir denilen köye 
vardılar. Orada iki masum köylüyü altlarından 
atlarım almak için şehidetmiştir. O zamandan 
beri icrayı şakavet eyliyor. Ne ise, bir sene ev
velki şeyi arz etmiyeceğim. Altı aydan beri 
vukua getirdikleri cinayetin bir züpdesini arz 
edeceğim. Bundan üç dört ay evvel iki yüz sek
sen atlı ile cesim bir kuvvei şakavet meydana 
getirdi. Sevkiyatı askeriyeyi bir hafta durdur
du. Birçok kafileleri dağıttı. Cephane sandık
larını dağıttı. Ve 45 - 50 kadar askeri şehidetti. 
Henüz kanları kuramamıştı'. Sonra Hükümet 

32 -



î : 148 12. 
bunu takip için ne yaptı? Katiyen hiçbir şey 
yapmamıştır. Havada gezdi. Şekavetin daha 
ziyade müessir olabilmesi için ne icabetti ise 
yaptı. Tedibi için iki alay süvari ve piyade git
tiler. iki üç ay Sungurlu ve Alaca havalisinde 
bunu takibettiler. Güya bunu takibediyorlar. 
Bunların müfreze kumandanlarına haber verili
yor. Filân yerdedir, gidiniz tutunuz deniyor. O 
Şark'ta ise Garp'teki köyleri tazyik ettiler. As
kerden firar edenlerin kuvvetini teksir ettiler. 
Bu tutulmaz, imha edilmez, bir kuvvet değildir. 
Sırf müsamaha ve tedbirsizlik ve Dahiliye Ve
kâletinin himaye demiyeceğim, suiidaresi ve ted
birsizliği yüzünden beş on neferden ibaret olan 
bu şerzime (280) kadar oldu. içinde birçok 
adamlar ,zâbitler istanbul'dan gelenler de var
dır diyorlar. Şimdi bu, siyasi bir çete halini 
aldı. Kaatil îlyas Hükümetle mütareke yapı
yor. Şubat nihayetine kadar ortalık bir parça 
kırlar misafir kabul edinceye kadar bir mütareke 
yapıyor. Bu mütarekeyi kabul ederseniz emin olu
nuz cepheye gitse de kaçacak ve daha ziyade kuv
vetlerle ahaliyi tâeiz edecek. Köylerde takat kal
madı. Bunun takibine giden çeteler yüzünden 
yüz, iki yüz pare köy mahvoldu. Binaenaleyh 
ellerinizi vicdanınıza koyunuz. Eğer böyle bir 
şakiyi affetmek doğru ise affedersiniz. Binaen
aleyh Hükümet gelsin izahat versin. Bu husus
taki aczi nedir? Ne için bunların affı cihetine gi
diyor? Cepheden kaçmış olan mehmedçikleri 
bir taraftan istiklâl mahkemesine verip onları 
terbiye ederken, bu kısım şenaat erbabını tees
süf ederim ki, affediyoruz. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Dahiliye Vekilini 
dinliyeceğiz. Gelsin izahat versin. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler bu 
teklifi kanuniyi elime alıp okuduğum zaman ha
kikaten şimdiye kadar semtime uğramıyan bir 
yeis beni istilâ etti. Dünyalara karşı ilânı harb
eden, Yunan'lılarla döğüşen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti Kaatil Ilyas'a karşı iz
harı aezediyor. (Gayet doğru sesleri) efendiler 
ben kaatil îlyas ve avanesinin tabiî nasıl adam
lar olduğunu bilmiyorum. Fakat bildiğim, işit
tiğim bir şey varsa o da, kaatil îlyas ile avane
sinin bizim meşruiyetimize karşı kıyam ve isyan 
etmiş en şenî en rezil bir şakı olduğu anlaşılmış
tır. Efendiler Dursun Bey tarafından şenaat-
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leri, zulümleri, fıkaraya karşı olan cinayetleri 
bumda izah edilen... 

LÛTFt B. (Malatya) — Kırk nefer askerin 
şahadeti. 

HASAN BASRI B. (Devamla) — O eşkıyayı 
meşhureyi affetmek demek, kendi meşruiyeti
miz hakkında şüpheye düşmek demektir. Efen
diler şimdiye kadar eşirra güruhunu azdıran 
eşirra güruhunu fukara üzerine saldırtan esbab-
tan en mühim m i af meselesidir. Sinir zafiye
tinden neşededen bu af meselesi fıkaranın hak-
kını daima aşağıda bırakarak, onu daima gasb-
ederek, erbabı kıyama hak vermiştir. Biz efen
diler hakkı hak olmak üzere telâkki etmek mec
buriyetindeyiz. Af kanunlarında hukuku şah
siye baki kalmak üzere kaydı vardır. Efendi
ler şimdiye kadar affettiğimiz bir şakiden hu
kuku şahsiyesini dâva eden kimse çıkmış mıdır? 
Buna imkân yoktur. Şimdiye kadar aflar yü
zünden fukaranın daima hakkı ihmal edilmiş 
olan bu memlekette rica ederim, aflara dair çok 
mutaassıp olalım. Kolay, kolay karar vermiye-
lim. Af ilân etmiyelim. Adliye Encümeni, kaa-

Î til Îlyas ve rüfekasının affı hakkında bir tekli
fi kanuni ile karşımıza çıkan Heyeti Vekileye 
daha vâsi, daha mutlak salâhiyet vermek sure
tiyle Heyeti Vekilenin icraatını tevsi etmek is
tiyor. Efendiler ben karşıma kaatil îlyas'in affı 
hakkında bir teklifi kanuni ile çıkan Heyeti Ve
kileye en ufak bir salâhiyet bile esirger, ver
mem. Bugün meydanda ihkak edilmiyen haklar 
varken, mazlumların ahi semaya yükselirken 
onları görmeyip de yalnız erbabı şakavete bir 
hak vermek istiyen Heyeti Vekileye bir salâhi
yet vermenin bu kabîl eşkıyanın affını tercih et
mek olacağını anlıyorum. Eğer meşruiyetimiz
den şüphemiz yoksa eğer zalimleri, şakileri, ca
nileri cezasız bırakmamak lâzımgelirse bu tek
lifi kanuniyi yırtıp atalım ve kabul etmiyelim. 

REÎS — Efendim Mut'daki hamamın bele
diyeye terki hakkında istihsal edilen âra netice
sinde 105 kabul, 26 ret, 3 müstenkif var. Şu hal
de reyler ceman 134 dür. Nisabı müzakere yok. 
Bir kere daha reye vaz'edeceğiz. Ekseriyet ol
madığı tahakkuk ettiğinden müzakereye devam 
edemiyeceğiz. 

On dakika teneffüs edelim. 

(Kapanma saati 3 sonra) 



İKİNCİ CELSE 
(Açılma saati ; 3,20 sonra) 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

j REİS — Efendim, müzakereyi küşadediyo-
i'um. Tecili takibat hakkındaki kanunun müza
keresine devanı edeceğiz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Efendi 
müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Malû-
muâliniz bir kanun tabı ve tevzi edildikten yir
mi dört saat sonra ruznameye alınır. Binaen
aleyh bu mühim bir kanundur. Söyliyeceğimiz 
peyler de vardır. Lütfen Heyeti Celileye teklif 
ediniz. Müzakeresi Cumartesi gününe kalsın. 
Bugün müzakere edilmesi doğru değildir. (Mu
vafık sadaları) 

REİS — Efendim, usulü müzakere veçhile 
kanunun Cumartesi ruznamesine ithalini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

12. — Adana vilâyeti merkez, Cebelibereket 
ve Mersin sancaklarmdaki memurine iki ay müd
detle bir misli zammı maaş verilmesine dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Adana vilâyeti memurinine zammı 
nıaaş yapılması hakkındaki lâyihanın reddine da
ir Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası var, 
okunacak. 

: Esbabı, mucibe lâyihası 
Harbi Umumiyi mütaakıp işgali ecnebi altı

na girerek bu kere Anavatana iltihak eden Ada
na vilâyetinin merkez ve Cebelibereket ve Mer
sin sancaklarında istihdam olunacak memurinin 
e rızan yar ve ağyarda Devletin şeref ve haysi
yetini temsil edebilmeleri elzem olup şimdiye ka
dar istihlâs ve istiklâli vatan uğrunda bütün 
mevcudiyetini feda etmekten çekinmiyen mille
tin gayesine vâsıl olduğu bu cüz'ü rakiki vatan
da bu hususta icabeden fedakârlıktan geri dur-
mıyacağı şüphesiz olduğundan ve buralarda 
muvakkat bir müdâet eeanip ile birlikte bulu
nacak olan memurinin halk nazarında muhafa-

zai mevki edebilmeleri için muhit ve mevkii me
muriyetlerinin icabatma riayetkar olmaları za
ruri olup bu uğurda ihtiyarına mecbur olacak^ 
lan masarifin memuriyetlerine mahsus maaşat 
ile teminine imkân olmadığından galayı esar 
münasebetiyle Zonguldak memurini için yapıl
dığı gibi, bir müddeti muvakkate için bu liva
lar memurini maaşatma da zamaim icrası tabi
at ve zarureti maslahat icabatmdan olmakla bu 
lüzum ve zarurete binaen merbut lâyiha! vanu-
niye tanzim ve takdim kılındı. Zamaimin bir 
müddeti muvakkateye münhasır olduğu tabiî 
olmakla beraber bu cihetin metni kanunda tas
rihinden ise lüzum zail olunca kaldırılmak üze
re bu bapta hükümete1 salâhiyet verilmesi daha 
münasip mütalâa olunmakla birinci maddeye 
o yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Adana vilâyetinin merkez ve 

Cebelibereket ve Mersin sancaklarında istihdam 
olunacak memurine iki ay müddetle bir misli 
zam verilir. Miktarı munzam için ayrıca tahsi
satı fevkalâde hesabolunmıyacâğı gibi bundan 
tevkifat da icra olunmaz. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihî neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Müdafaa! Milliye V. 
Meclisi İcra Vekilleri Ref et 
Heyeti Reisi ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 
Şer'iye Vekili Adliye Vekili 

Fehmi Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

•Ali Fethi Yusuf Kemaİ 
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Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

İ : 143 12 . i 1338 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İç. Vekili 
Dr. Refik 

V 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Adana vilâyetinin merkez ve Cebelibereket 

ve Mersin sancaklarında istihdam olunacak me
murine iki ay müddetle bir misli zammı maaş 
itasına dair İcra Vekilleri Heyetinden tanzim 
kılman lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası ve Adana Mebuslarının bu baptaki tel-
grafnamesi encümence tetkik olundu. 

Adana vilâyetinin vaziyeti hususiyesine bi
naen buraya gönderilecek memurin maaşatına 
zamaim icrasına encümenimizce de taraftar ise 
de; 1337 senesi bütçesi kapatılması imkânı henüz 
bulunamıyan büyük bir açık ile gözümüz önünde 
iken bunu bir derece daha kabartacak bir mas
raf ihtiyarına hâlen imkân görülememiştir. Mil
letin her ferdi gibi memurinin de ibrazı fedakâ-
ri eylemeleri zamanlarında bulunduğumuzdan 
nıemurinin halk nazarında mulıafazai mevki 
edebilmelerini verüecek para ile değil, belki ib
raz edecekleri fartı gayret ve hamiyetle de müm
kün ve kabil görmekteyiz. Mamafih burasının 
ehemmiyeti hususiyesine nazaran bâzı mahaller
de yapıldığı gibi memurin maaşatmm tehir edil-
miyerek mah bemah ve hattâ vazifeleri muha-
f'azai emniyet ve asayişten ibaret olan jandarma 
ve polis gibi memurine kıyasen mümkün oldu
ğu takdirde on beş günde bir bieyyihalin itası 
hususunun Maliye Vekâletine tebliği karargir 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

2 Kânunusani 1838 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Antalya 
Reşad (Bulunamadı) 
Kâtip Âza Âza 

Ertuğrul Niğde Yozgad 
Mustafa Kemal Hakkı Süleyman Sırrı 

Âza Âza 
Siverek Muş 
S i m Ahmed Hamdi 

BEİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. Maliye 
Vekâletine tebliğ edeceğiz. 

0 : 1 
8. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 
şimdiye kadar cibayet edilen tekâlifi milliyenin 
ne miktara baliğ olduğuna dair Maliye ve Mü~ 
dafaai Milliye Vekâletlerinden olan sualine Ma
liye Vekili Hasan Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Siverek Mebusu Lûtfi Beyin tekâ
lifi milliye hakkında Maliye Vekâletinden suali 
var. Onun cevabı okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Âtideki mevaddm Müdafaai Milliye, Maliye 

Vekâleti celilelerinden sual buyurulmasım arz 
ve teklif eyliyorum. 

10 . 12 . 1337 
Siverek Mebusu 
Mustafa Lûtfi 

1. Senei haliyenin Ağustosunda Başkuman
danlık tarafından Anadolu emvali umumiyesi-
nin yüzde kırkma vazıyed edilmesi emri tari
hinden mezkûr emrin geri alındığı tarihe kadar 
memlekette Hükümetimizin yedi tasarrufuna 
geçmiş emvalin miktarı yekûnu neye baliğ ol
muştur? 

2. Mezkûr emvalden ordumuz ne suretle is
tifade etmiştir? 

3. Mezkûr emvalden bir kısmının nakde 
tahvili iktiza etmiş midir? Etmiş ise ne kadara 
baliğ olmuştur? 

4. Vazıyed edilen emvalin sahibi aslilerine 
ne yolda teminat .verilmiştir? 

5. Birtakım askerler vasıtasiyle gizliden 
gizliye elbise, çamaşır ve kumaş satıldığı işiti
liyor. Bu husus makamı aidinin nazarı dikka
tini celbetmiş midir? Celbetmiş ise ne gibi ted
bir ittihaz edilmiştir? 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve kavanin kalemi ifadesiyle şeref-

mevrut 13 . XII . 1337 tarihli ve 1326 No: lı 
tezkerei celilei Riyasetpenahileri cevabıdır. 

1. Tekâlifi milliye emrinin tarihi tatbikin
den 10 Eylül 1337 tarihine kadar bilûmum mül
hakattan alman tekâlif miktarı hakkında tan
zim olunan hulâsai hesabiye Kânunuevvel ipti
dasında Muvazenei Maliye Encümenine takdim 
edilmiş olduğu gibi ahiren temdit hakkında sâ
dır olan emir üzerine tekâlifi milliyenin bida
yeti tatbikinden imtina tarihine kadar olan he-
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sap dahi ikmal olunmak üzere mülhakattan tek
rar telgrafla malûmat celp ve cemedilmekte bu
lunmuş olduğundan bu hesap dahi nihayet on 
beş güne kadar encümeni müşarünileyhaya tak
dim olunacaktır. 

2. Tekâlifi milliye suretiyle alınan emval
den iaşei askeriyeye muktazi zahair ve levazım 
saire talep vukubuldukça alelusul ambardan 
makbuz mukabilinde ciheti askeriyeye teslim 
edilmektedir. 

3. Balâdaki fıkrada arz olunduğu üzere 
emvali mezkûre ciheti askeriyeye aynen teslim 
edilmekte olduğundan mezkûr emvalden nakde 
tahvil edilmiş bir şey yoktur. Yalnız bir mik
tar tiftiğin ciheti askeriyece lüzumu olmadığı 
bildirilmiş olduğundan Maliyece füruht ile nak
de tahvili derdesttir. s 

4. Vazıyed edilen emvalin sahiplerine ma
hallî komisyonlarınca takdir olunan fiyat mu
cibince mazbata verilmektedir. 

5. Tekâlifi milliyeye ait emvalden sureti 
hafiyede elbise ve çamaşır ve kumaş satıldığına 
dair Maliyece birgûna malûmat olmadığı gibi 
bu bapta birgûna ihbar .dahi vukubulmadığı 
mâruzdur, olbapta : 

31 Kânunuevvel 1337 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

RBÎS — Lûtfi 'Bey cevabı kâfi görüyor mu
sunuz? 

LÛTFl B. (Siverek) — Kâfidir, efendim. 

2. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, 
Ankara iptidai mekteplerine dair Dahiliye ve 
Maarif Vekâletlerinden olan sualine Maarif Ve
kili Vehbi Beyin tahrirî cevabı 

REÎS — Ankara mektepleri hakkında Ka
resi Mebusu Abdülgafur Efendi ile refikinin, 
Maarif Vekâletinden sual takririne vekâleti 
mezkûrenin cevabı var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
İdareleri, Idarei Hususiyei Vilâyat Kanunu 

mucibince mahallerine terk edilen mekâtibi ip-
tidaiyenin her türlü ihtiyaeatmm temini vali ve 
müstakil mutasarrıfların tahtı riyasetinde te
şekkül eden mecalisi umumiye veya onun maka
mına kaim encümenlere ait bulunduğu halde 
bugün Ankara'da mektepleri henüz tahliye edil
memek dolayısiyle tam tahsil çağında bulunan 
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vatanın bir hayli ümidi istikbali sokaklarda 
bisud dolaşmakta ve küşadına muvaffak olu
nan birkaç mektebin ise kışın şiddetle hüküm-
feraıa olduğu bir sırada mahza mahrukatının 
mefkudiyeti yüzünden talebe ve talibatının bir 
kısmı ya sabahtan akşama kadar titremekte ve
yahut sıhhat. ve hayatını düşünerek mektebe 
devam etmemekte olduğu, gazetelerle teşhir 
edildiği gibi gözümüzle de görülmekte ve bu 
hal ise tahsili ilim ve marifet üzerinde cidden 
mühim suitesirler ika etmekte olduğundan me
saili marazada en mühim âmil olan valii vilâ
yet hakkında ne gibi muamelei kanuniyeye te
vessül edildiğinin Dahiliye ve Maarif vekâlet
lerinden sualini arz ve teklif eylerim, olbapta. 

26 Kânunuevvel 1337 
Karesi Mebusu Karesi Mebusu 

Abdülgafur İbrahim Cevdet 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celılesine 
Ankara mektepleri idaresi hakkında Karesi 

mebusları İbrahim Cevdet ve Abdülgafur Efen
di tarafından verilen sual takririne cevaptır: 

Ankara mekteplerinin tahliyesi ve mahruka
tının temini hususunda vâki olan lâkaydiden do
layı Ankara vilâyetine tahriren ve şifahen mü-
kerreren müracaatte bulunulmuş ise de bir netice 
istihsal edilememiştir. Valilerin tecziyesi Dahi
liye Vekâleti celilesine ait bulunduğundan sua
lin buna ait kısmına cevap vermek mezkûr Ve
kâlete aittir efendim. 4 . 1 . 1338 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

HİLMİ B. (Bolu) — Maarif Vekâletinden ge
len bir cevapta maatteessüf (lâkaydi) gibi bir 
sarf hatası kullanılıyor. 

HAMDİ NAMIK B. (îzmit) — Reis Efendi 
Hazretleri bendenizin de Maarif Vekâletinden 
buna dair bir sual takririm vardı. Darülmualli-
mat üç aydan beri niçin açılamadı? Rica ederim 
her ikisi de tevhidedilsin ve müzakere edilecekse 
bendenizin de hakkı kelâmım vardır. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Reis Efendi 
sualim aynı zamanda Dahiliye Vekâletindendir. 
Maarif Vekâleti tarafından verilen cevabı kâfi 
görüyor ve Dahiliye Vekâletinden verilecek ceva
ba intizar ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 
Efendi Hükümet azaları birbiriyle anlaşamamış
lar; Meclisi hakem gösteriyorlar. 
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REİS — Avni Bey müsaade buyurunuz. I 
Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Suale j 

karışmak hakkım değilse de tahaddüs eden bir { 
mesele vardır. O da valilerin hangi vekâletlere 
aidolduğu meselesidir ki, bu da doğrudan doğru
ya Teşkilâtı Esasiye ve'Kanunu Esasi meselesi
dir. Valiler her ne kadar Dahiliye Vekâleti para
fından inha olunursa da onların tebdili hakkı do-
layısiyle her Vekile aittir. Ve kendi Vekâletine 
ait umurdan dolayı her Vekile taallûk eder. Bi
naenaleyh Maarif Vekili Vekiller Heyetinde ini
mi mevzuubahsetmiş midir? Noktai nazarım izah 
ederek tebdilini talebetmek salâhiyetini gösterme- I 
ye mecburdur. (Doğru, sadalan) 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin,' Ev
kafı Celâliye, Bay ramiye ve Bektaşiyeden ne için 
hesap aranmadığına, merkez ve mülhakattaki 
kadro yolsuzluğuna ve umuru şer'iye ve evkaf 
işlerinden iki seneden beri Meclisin haberdar 
edilmediğine, ve Şer'iye Vekâleti muamelâtında 
bir yenilik görülmediğine dair suali ve 8 er'iye 
Vekili Mustafa Fehmi Efendinin tahriri cevabı. 

REİS — Efendim Erauımm Mebusu Salih 
Efendinin evkaf muamelesi hakkımdaki suaâ 
takririne Şer'iye Vekâletinin cevabı var. 

TAHSİN B. (Aydın) _ Bu ibir meselei mü-
h'immedir. Vekil 'beyin cevap vermesi lâzımdır. 
Reis Efendi. 

SALİH E l (Erzurum) — Reis Bey, (benim 
«ma! takririme mi cevaptır? Bendeniz şifahi ce- I 
vap talebetmiştim. 'Elimde birçok 'vesaikim var- I 
dır. Ben Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerine hür 
metleraımle beraber (burada şifahi cevap vermesi- I 
ni rica ederim. I 

REİS — Müsaade 'buyurunuz. Cevap gayri- I 
kâfi görülürse o zam'an şifahi izahat taileibeder- I 
siniz. I 

SALİH Ef. (Erzurum) - - Reis Efendi Haz
retleri, bendenizde vesika vardır. Doğrudan doğ- 1 
raya evkaf müdürleri evkaf besabatmı tetkikten 
menedilmiştir. Bu bir cürümdür. Binaenaleyh 
ben şifahi cevap işitiyorum. I 

REİS — Takririnizde şif'alhi cevap itası kay- I 
di yoktur. Mutlaktır. Bina enıa'leyh-cevap 'bir ke
re okunsun, kâfi igörme&seniz tekrar sual eder- I 
siniz. (Okunsun sesleri) I 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umuru Şer'iye Vekili 'efendiden berveçîıizir I 

mevaddın sualinin kabulünü teklif eylerim. j 
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1. Harb Vergisi Kanunnamesinin birinci 

maddesi mucibince bilûmum müstesna evkaflar 
varidatından yüzde üç Harb Vergisi 'alınması ve 
Ibu varidatın hazinei evkafça bittahsil muntaza
man maliyeye teslimi ankâmı Ikanuniyeden iken" 
Celâliye, Bayramiyie, (Bektaşiye evkafından ne 
için hesap aranıılmamıştır? Ve Evkaf Müdiri 
Umumisi neden bu besabm niyetinden men
edilmiştir? 

2. Merkez ve mülibakaJtta darülhilâfeitilali-
ye ve medarisi illmiyede Müdiri Umumi Ha
san Efendinin bilamüsa'ba'ka ve yolsuzca, yaptı
ğı kadrodaki 'haksızlığın tamiri hakkında vekâ
leti m'üşarünileyha neden ve ne için sükûtu ihti
yar eylemiştir? 

3. Umuru şer'iye ve evkaf idarelerinde olan 
işlerden iki seneden beri Meclis haberdar edil
mediğinde ve göz önündeki vakıfların harabi-
yeti hakkındaki esbabın beyanı. 

4. Büyük Millet Meclisi Hükümetinin muh
tevi olduğu vekâletlerin İher birisinde az çok bir 
yenilik, bir faaliyet bulunduğu balde Umuru 
Şer'iye Vekâleti neden ve ne için vaktini muha
fazakârlıkla geçirdiğinin beyanını teklif eyle
rim. 

26/Kânunuevvel/1337 
Erzurum Mebusu 

V Salih 

T. B. M. M. Riyaseti Celi'lesi Canibi Samisine 
Erzurum Mebusu Salih Efendi tarafından 

takdim olunup 29 Kânunuevvel 1337 talihli ve 
1458/2538 No.b 'tezkereli samiyei fahrmaneleriy-
le irsal buyurulan takririn ihtiva ettiği es'ilenin 
at'izai cevabiyesi leffen takdim kılınmşıvtr, efen
dim. 

4/Oemaziyülevvel/1340 ive 4/lKânumvsani/1338 
Uımurıı Şer'iye ve Evkaf Vekili 

Mustafa -Fehmi 

1. Varidatından kanunen Harb Vergsii ita-
siyle mükellef olan evkaftan, evkafı mülhaka 
mütevellileri hesap vermeye niz'amen mecbur ol
duklarından bunların hesapları niyet olunduk
ça Harb Verdileri' istifa olunmaktadır. Müstesna 
vakıf mütevellileri hakkında mecburiyeti niza
miye olmadığından bunlardan her ne zaman he
sap istenilmiş ise yed(lerindeiki femmin ve bere-
valta istinaden itadan istinkâf etmişler ve -esasen 
şuruitu vakfiyelerini tâyin 'mümkün olmadığı gi
bi, harcı muhasebe ve mürettebatı hazine gibi 
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rüsumdan da ımıafu olduklarından simidime fca-
dar itayı hesaba icbar 'edilmemişlerdir. Gerçi 
îbâzı mukarrerat ve evamride müstagillat tkalbi-
linıden olara!k, bunların da evkafı mülhaka gibi 
hesaplarının rüyetinden IbahsolUnmakta ise de 
ihesap lahzini ıteslkil edecek suveri ıtemîniye gös
terilmemiştir. Binalberin müstesna vaJkıf müîte-
vell'ilerinden Harb Vergisinin tahsili için olbap-
Ifea'ki ımüttehaz karar veçhile ciheti maliyeye ih
barı keyfiyet >e yi emekten başka muamele icrası
na imkân görülememiştir. Evkafı Bektaişiye dahi 
müstesna evkaftan ise de idaresi ımazibut oldu
ğundan varidatı canibi vakıftan eiibayet olun-
malkta, tediyat vulkubuldukça Harlb VerıgM katı 
ve tevkif (olunmaktadır. 

2. Muvazeriei Maliye Encümeni tarafından 
ittihaz olunan karara tevfikan, medaris kadrosu
nu tesbitte her müderrisin iktidarı ilmî ve idari 
ve fazileti ahlâkiy el eriyle usulü tedrise vukuflar] 
babında rnedaris müdürlerinin tecrübe ve malû-
ınatlariyle müderrisinin tercümeihalleri ve mü
fettişliğin olbaptaki raporları nazarı dikkate alı
narak ona göre kadrolar tesbit edilmiş ve bu bap
ta vukubulan bir iki müracaat nazarı itibara alın
mıştır. 

3. Evkafın harabii hazırı münker değildir, 
L^akat bu harabi vakfa henüz bir buçuk seneden 
beri vâzıülycd olan Vekâletin tesaımıh m tekâmü
lünden değil, asırların teraküm ettirdiği sııiidare 
netayicindendir. Vekâlet Meclisi Âliden aldığı 
feyzile idareyi deruhte ettirdiği zamandan beri 
imarı hayrata' müsaadei imkân nispetinde çalış
maktan hali kalmamıştır. Bu müddeanm şuhu-
du âdilesi devairi intihabiyelorine ait muamelâtı 
vakfiyeyi daima murakabe buyurmakta olan Mec
lisi Âli azayı kiramıdır. 

4. Vekâlet uhdesine müterettip vazifeyi ifa-
da alâkaderilmkân çalışmakta olduğu kanaatin
dedir. Bunun delâili ise darülhilâfe programı 
ıslah ve idaresine ait talimatnameler tesbit ve 
kadroları tedricen tadil edilmiş ve mahıv ve inkı
raza yüz tutan medarisi atikanm ıslahı hakkında
ki nizamname ahalinin Büyük Millet Meclisi Hü
kümetine karşı olan hissi mefharetini tezyide bais 
olmuş ve bu güne kadar yüz yirmi beş mahalde 
medrese küşadolunmuştur. Zamanın icabatma 
göre halkın irşat ve tenviri hususunda mütaaddit 
beyannameler neşir ve tamimle icra edilmiş ve 
bunların birçok semeratı dahi iktitaf olunmuş ve 

1.1338 C ; â 
I bilhassa düşmanın Sakarya hezimeti üzerine icra 

kılman tamim ahali üzerinde mühim tesirat ifa 
ettiği alman telgrafnamelerden müsteban olmuş
tur. Bu gibi irşat ve tenvir ve şuunatı islâmiye 
ile alâkadar olmak ve bunlar hakkında tetebbuat 
ve tetkikat icra ve asarı eslâfı tercüme ve neşir 
ve tamim ile iştigal edecek bir heyete lüzumu ka
ti görülmüş ve otuz yedi ve otuz sekiz seneleri 
bütçelerine Tetkik ve Tercüme ve Telif Müdüriye
ti namına tahsisat dahi vaz'olunmuş ise de zaru
reti maliye dolayısiyle, bu teklifimiz kabule ikti
ran edememiştir. Vekâlet umuru şer'iye ve vakfi
yenin tanzimi emrinde düşündüklerini kısmen 
mevkii icraya koymuş, kısmen de ihzaratmı ikmâl 
etmekte bulunmuştur. Vekâletin ne gibi husu-
satta ibrazı faaliyeti arzu Duyurulmakta ise vâki 
olacak teklif atı her zaman ve kemali tehalükle te
lâkkiye hazırdır. 4 Ocmaziyelevveli 1340, 4 
Kânunusani 1338 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 
Mustafa Fehmi 

(Kâfi, «esleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bu tah
rirî cevabı pek noksan görüyorum ve öyle zanne
diyorum ki, âdeta bir hayal geçiriyoruz. Ve âde
ta bir köylünün bir avukata gidip de bir arzuhal 
yazdırdıktan sonra istidası okunurken vah, vah 
benim başıma neler gelmiş de benim haberim yok
muş, demesine benzer. Müstesna evkaflar hak
kında Harb Vergisi alınması kanunun biri\ci 
maddesi iktizasından iken buna riayet edilmemiş
tir. Sonra Efendi Hazretlerine şifahi cevabımda 
daha başka şeyleri arz edeceğim. Medaris kadro
sunda birçok haksızlıkılar vâki olmuştur. Bunla
rı edillesiyle arz edeceğim. Deniyor ki; mülha
katta cevami, medaris imar edilmiş... Bu bir ha
yaldir. Değil mülhakatta gözünüzün önündeki va
kıf, medrese, cevami ve mesacit ihmal edilmiş ve 
hattâ şurada tamiratına başlanılan ufacık bir bi
na birbuçuk seneden beri leyte lealle bir halde 
bırakılmıştır. Medrese kayyımı olan bir efendi
ye tevcih edilseydi bu iş şimdiye kadar yapılırdı. 
Efendi Hazretlerine hürmetlerimi arz ile beraber 
kendilerine arz edeceğim bâzı şeyler daha vardır. 
Fakat tahrirî cevapları üzerinde arz edemiyeee-
ğim. Şifahen cevap verdikleri takdirde mâruzâ
tımı dermeyan edeceğim. (Kâfi, sadaları)...Efen 
diler ya şifahi cevap itası lüzumunu kabul buyu 

I rıuraz. Yahut istizaha kalbedeceğim. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vekâ

lete kadar teşrif etseniz, orada anlasanız olmaz 
rai? (izahat kâfidir, sesleri) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben kâfi görmü
yorum. Bu benim hakkımdır. 

ŞER'IYE VE EVKAF VEKÎLİ MUSTAFA 
FEHMİ Ef. (Bursa) — Efendim, sualleriniz 
nedir? 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Reis 
Efendi müsaade buyurur musunuz? Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. Şifahi cevap ita et
mek üzere Pazartesi gününe bırakalım. 

ŞER'IYE VE EVKAF VEKİLİ MUSTAFA 
FEHMİ Ef. (Bursa) — Hayır, şimdi sorsunlar 
eevap vermeye hazırım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendi hazretleri 
sualimin birinci maddesi: Müstesna evkaflardan 
Harb Vergisi alınmamıştır. Halbuki bu muha
lifi kanundur. Zatiâlii fazılânelerinin 445 No. lı 
4 Ağustos 1336 tarihli ve Seriye ve Evkaf Ve
kili Mustafa Fehmi imzasiyle Eskişehir Evkaf 
Memurluğuna verdiğiniz emri okuyayım mı? Ev
rak memuru Harb Vergisi almaya kıyam ettiği 
halde zatıâlileri diyorsunuz ki katiyen almayınız. 

ŞER'IYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 
(Bursa) — Lütfen okur musunuz? 

(Salih Efendi okur.) 

Eskişehir Evkaf Memurluğuna 
No. : 445/2 
«Mevlevihaneler kadimen müstesna oldukları 

ve bunların rüyeti muhasebe ve tetkiki muame
lâtı reşadetlû Çelebi Efendi Hazretlerine muhav-
vel bulunduğu halde Eskişehir mevlevihanesinin 
rüyeti muhasebesi hakkında şeyhinin tazyik edil
mekte olduğu müşarünileyh hazretleri tarafından 
bildirilmektedir. ;$sasen harcı muhasebe ve sa-
ireden müstesna olduklan halde idarece rüyeti 
muhasebeyi ieabettirir bir sebep tasavvur edile-
miyeceğinden olveçhile muamele olunması tavsi
ye olunur. 4 Ağustos 1336 

Seriye ve Evkaf Vekili 
Mustafa Fehmi » 

Halbuki bu zat doğrudan doğruya Harb Ver
gisi almak için evkafın hesabını istemiştir. 

ŞER'IYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 
(Bursa) — O tezkeremizde Harb Vergisi mevzuu -
bahis değildir, izah edeyim efendim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, cevabı kâfi görmezse istizah yapar. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şifa

hi cevap itası talebinde hakkı vardır. 
S E R İ Y E VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 

(Bursa) — Eskişehir 'memuru oradaki mevlevi 
şeyhini sırf mevlevihanenin hesabatını rüyet için 
tazyik ediyor. Mevlevi şeyhi Çelebi Efendi Haz
retlerine müracaat ediyor. O bize yazıyor. Di
yor ki: Bizim fermanlarımız ve beratlarımız var
dır. Bunlar müstesnadır. Bunun için biz hesap 
vermek mecburiyetinde değiliz. Biz tetkik ve 
tahkik ediyoruz." Görüyoruz ki, kavanini ev
kafta müstesna vakıfları hesap vermeye cebrede
cek bir madde yoktur. Binaenaleyh biz de fer
manlara, beratlara riayet ederek diyoruz ki, 
bunların hesaplarına bakmakla mükellef değil
siniz. Hâdise bundan ibarettir. Harb Vergisi 
mevzuubahsolmamıştır. Okudukları tezkerede de 
katiyen Harb Vergisine ait bir şey yoktur. O sırf 
malî bir meseledir. Biz o gibi şeylerde de maliyeye 
yazıyoruz, diyoruz ki, hesabını görünüz, alınız 
evkafı mülhaka ve müstesnadan evkafı bektaşiye 
ki, - bizim idaremizdedir - onların da Harb Ver
gisini ayırıp veriyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendi Hazretleri 
müsaade buyurur musunuz? Evkafı Bektaşiye 
Harb Vergisini kendi ellerinde olduğu halde kabul 
ediyorlar. O halde malûmunuzdur ki, evkafı Celâ-
liye de Harb Vergisine tâbidir ve onun hesabı 
rüyet edilecektir ki; Harb Vergisinin neden iba
ret olduğu anlaşılsın. Halbuki zatı Cazılârieleri 
bunu hesaptan menediyorsunuz ve siz evkafı Ce-
lâliye'den ve evkafı Bayramiye'den kırk'• 'para 
olsun Harb Vergisi aldınız mı? 

ŞER'IYE -VEKİLİ MUSTAFA FEHMÎ Ef. 
(Bursa) — H a y ı r almadık. 

SALİH Ef. (Devamla) — Evkafı'" Bektaşi'ye
den alıyorsunuz. Bu halde diğerlerinden niçin 
almadınız? 

ŞER'IYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMÎ Ef. 
(Bursa) — Efendim, Harb Vergisi Hazineye 
aittir. Maliyeye yazıyoruz. 

YUSUF 25İYA B. (Bitlis) — Sual muhabere 
şekline girdi Reis Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozfad) — Sual 
suale benzemiyor ki. 

SALlH Ef. (Devamla) — Maliyeye emrede
ceksiniz ki, şu kadar Harb Vergisi teraküm etmiş
tir, tahakkuk etmiştir, alınız (Bu sual dğeildir 
sesleri). 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hazine ile j 

alâkadar-olursa, Hazine hesabını rûyet eder 
efendim, 

BEİS — Sualinizi iyice izah ediniz. Ondan 
sonra... 

S E R İ Y E VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Et. 
(Bursa) — Bundan sonra dediler ki, hayalâttır, 
medaris teşkilâtı... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bunu kâ
fi görmüyorum. Sualimin cevabı kâfi değildir. 

BEİS — Salih Efendi suallerinizi hep birden 
sorunuz... 

ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 
(Bursa) — Yapılan muamele budur. Ben vazıh 
söylemişim. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — O halde Mali
ye Vekili izah etsin efendim. 

ATIF B. (Bayezid) — Sahibi sual cevabı kâ
fi görmüyorsa istizaha kalbedilsin. 

SALİH Ef. (Erzurum) •— Cevap kâfi değil
dir, efendim. 

ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 
(Bursa) — Efendim, ben vazıh izahat verdim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz suali is
tizaha kalbediyomm. 

REİS — Efendim, evvelce esasen istizah ka
bul edilmemiş, suale inkıjâbetıniş. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şimdi tekrar isti
zaha kalbediyorum. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Ni
zamnamenin kendisine bahşettiği bir haktır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Cevap sual için 
değildir. İstizaha kalbediyorum. 

REİS — Efendim, sual anlaşıldı. Cevabı da 
dinlediniz. Bu cevabı kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Cevap kâfi görüldü. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hacet yok
tur, reye koymaya, madde sarihtir. 

4. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, 
bâzı vekaletlerce İstanbul'dan davet edilen ve İs
tanbul hükümetince mezun addedilip burada 
kendilerine vazife verilen memurlar hakkında 
Heyeti Vekile riyasetinden su<A takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
istanbul'dan gelen memurlar hakkında Heyeti 
Vekile Riyasetinden sual takriri var. Okunacak: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
.JJ&zı vekaletlerce Dersaadet'ten celp ve da-
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vet suretiyle muhtelif memuriyetlere tâyin edi
len birtakım zevatın İstanbul'daki 'vazifelerini 
elyevm muhafaza etmekte ve mezunen gelmek
te ve mezuniyetleri hitam bulanların da tekrar 
tecdidi mezuniyet eylemekte oldukları hayret 
ve teessüfle istihbar kılınmış olduğundan bu gi
bi zevat hakkında Meclisi Âlinizce badehu bir 
karar ittihaz edilmek üzere hangi vekaletlerce 
bu şekilde kaçar memur celbedilhıiş olduğunun 
ve isim ve sıfatı memuriyetlerinin bittahkik 
işarı hususunun Heyeti Vekile Riyasetine tebli
ğini ve esbabının sual edilmesini teklif ederim. 

7 Kânunusani 1338 
İzmit Mebusu 

Plamdi 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim ben
denizi mütehayyir bırakan ve Heyeti Celilenizi 
de müteessir edecek olan bir şeye vâkıf oldum. 
Malûnıuâlileridir ki İstanbul 'dan gelen ve gelecek 
olan memurlar hakkında def ati e Meclisi Âlinizde 
münakaşat cereyan etmiştir. Bendeniz memur
dan tamamen müstağni olduğumuza kail olma
makla beraber, defaatle cereyan etmiş olan bu 
ınünakaşattan tecelli eden haleti ruhiye.yardır 
ki o da, İstanbul'dan gelecek olan memurların 
hiç olmazsa her şeyden evvel seciyelerinin tetkik 
edilmesi merkezinde idi. Ve hakiki fikir ve emel 
ile ve hakiki hizmet için gelenlere Anadolu 
ağuşu iltifatını, açmış ve onlara lâzımgelen ve 
lâyik olduğu vazifeyi fazlasiyle vermiştir. Fakat 
son defa haber aldığıma nazaran buraya celbe-
dilen bâzı zevat Anadolu'nun şeraiti hayatiyesi 
kendi arzularına muvafık ise burada kalmak ve 
değilse yine İstanbul'daki memuriyetlerine avdet 
edebilmek üzere buraya tâyin edildikten sonra 
mezunen geldiklerini ve buradan mezuniyetleri 
hitam buldukça tekrar temdidi mezuniyet et
mekte olduklarını haber aldım. Şimdi bu zevat 
bir taraftan İstanbul'da (ismini tâyin ediniz 
sadaları) isim var bendenizde; bu zevat bir ta
raftan İstanbul 'dan maaş alıyorlar, diğer ta
raftan buradan maaş alıyorlar. Bendeniz üç 
vekâlete ait böyle memur biliyorum. Fakat zan
nediyorum ki diğer vekâletlerde de bu yolda 
«elbedilmiş birçok memurlar vardır. Binaena
leyh bendeniz bunların esamisi tesbit edildikten 
sonra Meclisi Âlinizin bunlar hakkında badehu 
bir karar ittihaz etmek üzere vekâletlerden bun
ların esamisi celbedilsin diye bir takrir takdim 
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ediyorum. Heyeti Vekile Kiyasetine havale edil- j 
sin. Ondan sonra bunlar hakkında teklifim vardır. 

REİS — Efendim, takriri Heyeti Vekileye 
gönderiyoruz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon 
— Maliye Vekâletinde böyle bir kimsenin olma
dığı mâruzdur. 

13. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Lâzis- j 
tan sancağında, fındık, portakal, Uman, manda-
Un, dut ve çay yetiştirilmesi hakkmda kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/423) i 

REİS — Efendim Lâzistan Mebusu Osman 
Beyin, Lâzistan livası dâhilinde meyve ve sebze 
aşarı hakkındaki teklifi kanunisi şayanı müza
kere görülerek Lâyiha Encümeninden çıkmış, I 
Muvazene ve Kavanini Maliye encümenlerine I 
gönderiyoruz. I 

BASRİ B. (Karesi) — Reis Efendi, benim 
bundan iki ay evvel Ankara'da tahribedilen bağ- I 
lar hakkında bir takririm vardı. Maatteessüf I 
şimdiye kadar Dahiliye Vekâletinden bunun ce- I 
vabı gelmedi. Binaenaleyh şimdi bunun cevabı I 
verilmesini teklif ediyorum. I 

3. — Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur Beyin av- I 
detine kadar, vekâlet umurunun İktisat Vekili I 
Mahmud Celâl Bey tarafından rüyet edileceğine I 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi I 

RElS — Efendim, îera Vekilleri Heyeti Ri- I 
yaseti tezkeresi var. I 

5.1.1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine I 

Zabıt ve Kavanin Kalemi Müdüriyeti ifade- I 
siyle mevrut 4.1.1338 tarih ve 1512/2682 No. lı 
tezkerei eelileleri cevabıdır : I 

Riza Nur Beyefendinin 29 Kânunuevvel 1337 I 
tarihli telgrafnamesi üzerine Sıhhiye ve Muave- I 
neti İçtimaiye Vekâleti vazaifinin İktisat Vekili I 
Mahmud Celâl Beyefendi tarafından idare edile- I 
ceği mâruzdur efendim. I 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve I 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili I 

Fevzi I 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
bendeniz bir şey rica ettim. Cevap vermediniz. I 

REİS — Tekidedelim diye söylemiştim. Bu I 
suretle cevap verdim. J 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bağlar tah-

ribedilmiştir. Binaenaleyh harabolmıyan birkaç 
bağ kalmıştır. 

REİS — Tekidedelim. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Fakat bağ

lar haraboluyor. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Reis Bey, böyle bir de benim vardı. Onu da te
kit buyurunuz efendim. 

REİS — Peki efendim. Hepsini tekit ederiz. 

3. — Müdafaai Müliye Vekâletinden istifa 
eden Refet Paşanın Meclis takdirnamesiyle tal
tifi hakkındaki Meclis kararının müşarünileyhe 
teşekkürname yazılması tarzında telâkki edildi
ğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Reis Paşa Hazretlerinin bir tez
kereci vardır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden istifa etmiş 

olan Refet Paşa Hazretlerinin mesaisini takdi-
ren kendilerine Meclisi Âlice bir kıta takdir
name itası hakkında bâzı rüfekâ tarafından ve
rilen takrir Heyeti Umumiyece kabul edilmiş
tir. Büyük Millet Meclisi takdirnamesiyle usu
lü taltif hakkındaki Kanunun mevaddı Meclis 
talkdimamesinin itası için icabeden şeraiti tes-
bit ve bunun yalnız meydanı muharebede ateş 
altında ifayı vazife edenlere muharebenin ma
hal ve tarihi vukuu zikredilmek şartiyle ve 
Başkumandanlık inhasiyle itası kabil olacağını 
ifade eylemekte olmasına binaen Heyeti Ceıile-
nin bu baptaki kararmın Makamı Riyasetçe 
müşarünileyhe bir kıt'a teşekkürname yazılma
sı tarzında telâkki edildiğini arz eylerim, efen
dim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Başkumandan 

Mustafa Kemal 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim; Mec
lisi Âli takdirnameyi kabul etmiştir. Kabul ha
ricinde böyle iş olmaz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey 
bir kelime söyliyeceğim. Meclisi Âli vâzu ka
nundur. Teşekkür de olabilir. Müstesna olarak 
bundan başka da daha büyük bir takdir de ya
pılabilir. Meclis âciz değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaa
de buyurun. Meclisi Âli bir takrir üzerine tak-
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İHSAN B (Cebelibereket) ~^Kantin>'mt, 

efendim. 
ÂTJFB. (Bayezid) — Kanunu yaparız da 

bozarız da. 
HÜSREV B. (Trabzon) —•* Teşekkümame 

yazılır, mesele biter. 
YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Meclis takdir

nameyi kabul etmiştir. 
TUNALI HİLMİ B. .t (Bolu) ~ r Söz istiyo

rum, efendim. , 
, (Müzakereye lüzum yok, sesleri, şiddetli gü

rültüler) 

4. 7— İstifa etmiş olan Nafıa Vekili Rauf Bey
le Müdafaai Milliye Vekili Refet Paşanın yerle
rine, gösterilen namzetlerden intihap yapılmasına 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri 

RElS — Efendim; Nafıa ve Müdafaai Milli 
ye Vekâletleri intihabına dair Reis Paşa Hazret
lerinin namzet tezkereleri vardır. 

piri kabul etti. Bunun tefsiri vâzıı kanı|n olan 
Meclisi Âliye aittir. Yani bu meselenin takdiri 
de Meclisi Âlinin takdirine muallâktır. Teşek
kür de olunur. Taltif de olunur. Alâkadar olan
lar itiraz ederlerse tefsir için buraya göndere
bilirler. Heyeti Umumiye bunu kabul etmiş bu
nun sureti telâkkisini bugün burada mevzuu-
bahsetmök doğru değildir. 

REİS — Efendim kâfidir. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim; 
Müsaade buyurunuz. Tefsire lüzum yok zanne
derim. Meclisi Âli bir takrir üzerine bir hüküm 
kabul etmiş. Meclis ne kabul etmiştir? Meclis 
itiraz etmezse demek odur. Bu tefsir nabemahal-
dir. Onun müeddası ne ise o icra olunur. Tefsi-
:re lüzum yoktur. "i '••<„/• 

İcrasından alâkadar olanlar itiraz ederse tef
siri de Meclise aittir», Divanı Riyasete ait de
ğildir. İtiraz vâki olmazsa demek böyledir. Ve 
böyle telâkkiye lüzum, yoktur. Mesele gaye,t sa
rihtir. Eğer "bir taraftajn- bir itiraz vâki olursa 
tefsir yine Meclise aittir. Şüphe, edilen cihet 
varsa bir encümene verilir, O tefsir eder. Hal
buki bu mesele daha tebliğ edilmemiş ve hiç kim
se itiraz etmemiş, binaenaleyh bugün bu tefsir 
lüzumsuzdur, Bizzat Meclis kendisi her şeyi 
yapmaya kaadirdir. Kudretine hâkimdir, O hu-
yurdukları talimatı *veren de Meclistir, o tef
sir eder. Daha tebligat yapılmadan cerideye 
geçmeden veyahut hiçbir taraftan bir talep vu
ku bulmadan böyle telâkki etmek doğru değil
dir. . , . - • • ' • . - . . , . . 

, HÜSREV B. (Trabzon) ~ Sözleriniz mana
sızdır. • • ,..•-. •-. 

H Ü S E Y İ N A V N İ B. (Devamla) — Her 'ha l 
de sizden manidarım. Meclis böyle bi r şeyle mu
kayyet değildir. Buyurdukları talimatı da ve-
ren Meclistir. Meclis bizzat salâhiyetini istimal } 
ederek buna karar vermiştir. Bu tezkerenin 
reddini teklif ediyorum. Ve okunmasını Mecli
sin şerefiyle mütenasip görmüyorum. .-(Bravo, ; 

*,sadaları) . ' 'r 

.....>. 

T. B. M; Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ref et" Paşa Hazretlerinden inhilâl eden Mü

dafaai Milliye Vekâletine âtide isimleri muhar
rer namzetlerden birinin intihabı hakkında mua-
melet lâzimenin icra buyurıılmasmı rica eylerim, 
efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Kâzım Paşa.(Karesi), 
Fahreddin Paşa (Mersin) 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rauf Beyefendiden inhilâl eden Nafıa Vekâ

letine âtide isimleri muharrer namzetlerden bi
rinin intihabı hakkında muamelei lâzimenin icra 
buyurıılmasmı rica ederim, efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

, Fevzi Bey (Diyarbekir) 
Sırrı Bey (İzmit) 
İsmet Bey (Çorum) 

REİS — Efendim, Cumartesi günü intihap 
icra edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

r. A M. M, Matbam 


