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REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak: 

(Zaptı sabık Mahmud Said Bey tarafından 
okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

.Birinci celse 
Musa Kâzim Efendinin tahtı Kiyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık" hulâsası kıraat ve tashihan 
kabul olundu. Tetkik Encümeni ile Tetkik He
yetinin yeniden intihabına karar verilerek inti
habın Perşembe günü icrası karargir oldu. Ma
latya Mebusu Sıdkı Beyin, istiklâl mahkemeleri 
hükümlerinin itiraza tâbi tutulmasına dair tak
riri Lâyiha Encümenine, Karesi Mebusu Basri 
Beyin, Kütahya Meclisi Umumisi âzasından iki 

zatın maaş ve harcırahlarına dair temenni tak
riri Muvazenei Maliye Encümenine havale olun
du. Müdafaai Milliye Vekili Kâzim Paşanın be
yanatı istima edildi. Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli 
Ahzı Asker Şubesindeki suiistimale dair takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale kılındı. Mü
dafaai Milliye bütçesini tetkik için Müdafaai 
Milliye Encümeninden intihabedilen zevata da
ir encümen mazbatası kıraat olunarak celsei ha
fiyeye geçildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Mahmud Said Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı ? Zaptı sabık kabul edilmiştir. 

Efendim malûmuâliniz bugün Muvazenei 
Umumiye lâyihası bütün azayı kirama tevzi edil
di. Nizamnamei Dahilî mucibince sekiz gün son-
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ra, gelecek Perşembe günü, müzakeresine ipti-
dar edeceğiz. (İnşallah, sesleri) 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Anadolu ile dahili ittihat memaliki ecne
biye arasında müteati posta müraselâtının tezyidi 
ücuratma dair kanun lâyihası 

REİS — Heyeti Vekileden mevrut ittihat pos
taları ücüratı hakkında lâyihai kanuniye var. Pas
ta ve Muvazenei Maliye encümenlerine veriyo
ruz. 

2. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1337 senesi bütçesine kırk bin Ura ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

REİS —1337 senesi bütçesine dört yüz bin 
lira ilâvesine dair lâyihai kanuniye var. Muvaze
nei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Adana Posta ve Telgraf memurları hak
kında kanun lâyihası. , 

' RE IS — Adana Posta ve Telgraf memurları 
hakkında bir lâyihai kanuniye var. Posta ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

/. — Muallimin maamhudan tenzilât icra 
edilmemesine dair kanun lâyihası 

REİS — Muallimin maaşatmdan tenzilât icra 
edilmemesine dair lâyihai kanuniye vardır. Onu 
da Maarif ve Dahiliye encümenlerin*' havale 
ediyoruz. 

8. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Adana ve havalisinin kurtuluş gününün 

tesidi vesilesiyle Adana, Mersin ve PayasHan 
mevrut teşekkür ve tazim telgrafları 

REİS — Adana ve Mersin'den mevrut teşek
kür telgrafları var, okunacak: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bugün memleketimizin anavatana iltihak etti

ği en şerefli kutsi bir günüdür. Şehir baştanba
şa binlerce bayraklarla tezyin edildi. Bugünü te : 

sid için halktaki sürür ve neşeye payan yok ve 
bugün Adana'nm millî bayramı olarak halkımız
ca kabul edilmiştir. Bu emsalsiz günü bize id
rak ettiren Büyük Millet Meclisi ve onun Hü
kümetine minnettarlıklarımızı takdim eder, he
nüz işgal altında inliyen diğer aksamı vatanın 
aynı günleri pek yakında idrak etmesini Allah'

tan niyaz ederiz. Halkımız Misakı Millinin hu
sulü için her türlü fedakârlığa hazırdır. 

Umum Adana ahalisi namına 
Mehmed Fuad 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bugün askerlerimiz halkın göz yaşları ve he

yecanlı alkışları altında sevgili Mersin'imize gir
di. Hürriyet ve istiklâlini kurtarmak için Türk 
taıihine şeref verecek bir surette iki senedir 
mücadele eden, her türlü sıkıntı ve mahrumiye
te katlanarak kahraman gibi çarpışan Mersin 
ahalisi fedakârlıklarının bu parlak neticesi kar
şısında Cenabıhakka hamdü şükran ederken; 
bu büyük ve mesut bayramı temini istihsalde 
sarsılmaz bir azim ve imanla hareket eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisini hürmet ve ta
zimle selâmlamakta ve henüz esaret altında inli
yen mazlum kardeşlerimizin halâs ve necatı için 
dua eylemekte olduğu arz olunur. 

14 Kânunusani 1338 
Mersin Mebusu Kars Mebusu 

Ziya Cavid 
Adana Mebusu Mersin Mebusu 

Eşref Safa 
Adana Mebusu Mersin Mebusu 

Hüseyin Muhtar 
Mersin Belediye Rs. Müdafaai Hukuk Rs. 

Tahsin Ömer Lûtfi 
İçel Mebusu Biga Mebusu 

Ali Hamdi 

Ankara Şüyük Millet Meclisi Reisi Alisi Peha-
ırıetlû, Devletlû Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Payas, 
Üç seneden beri musabolduğumuz felâketin 

refi ve izalesi uğrunda fisebilillâh vukubulan mü-
cahedei nıillîyenin semerei müstakbelesini bu
gün iktitaf ederek zatı fahimanelerine ve Büyük 
Millet Meclisi Âlisine arzı tazimat ve teşekküra-
tımızı takdim ve temadii ömür ve ikbal ve mu-
vaffakiyatı Celilerine dua ederiz. Oibapta 
emir ve ferman. 

18 . I . 1338 
Dörtyol Bidayet Mahkemesi 

Hâkimi 
Ömer Lûtfi 

Payas Nahiye Md. Çaylı'dan 
Ahmed Tellizade Osman 

Durduzade Payas Rüsumat Memuru 
Mehmed Halil 
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REİS — Efendim, bunlara Divanı Riyasetçe 

muvafık cevap yazılır. (Hay hay sesleri) 

7. — TAKRİRLER 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza deyin, matbu-
batın gizli kalması lâzımgelen haberleri yazma
masına dair takriri 

REİS — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
gerek İstanbul'da ve gerek buradaki matbuat, 
düşmanın sem.'i ıttılaına .vâsıl olmaması lâzımge--
len fıkarattan bahsediyorlar . Buna dikkat edil
mesine dair bir takriri var. Hariciye Vekâletine 

> havale ediyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — Başkumandanın Riyasetinde bir Harb 

Encümeni teşekkül ettiğine dair Büyük Millet 
Meclisi Reisliği ve Başkumandanlık tezkeresi 

REİS — Bir Harb Encümeni teşekkül etti
ğine dair Başkumandanlığın berayı malûmat 
gönderilmiş: bir tezkeresi var. 

Heyeti Umumiyeye 
Başkumandan Riyasetinde Meclis Reisisanisi 

ve Maliye ve Müdafaai Milliye vekilleriyle Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri reisle
rinden mürekkebolmak üzere bir Harb Encümeni 
teşekkül ettiği ve ilk içtimain Kânunusaninin 
yirmi ikinci Pazar günü inikadedeceği arz olu
nur. 16 . I .1338 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan 

Mustafa Kemal 

3. — ÂZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset üa/arı 

REİS — Efendim, mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararları vardır. 

Rüşdü Bey (Ergani) in beş ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. İfa bul edil
miştir. 

Rıza Bey (Kırşehir) in Şubat gayesine ka
dar mezuniyetinin temdidini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin iki ay 
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mezuniyetini kabul edenler' lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyin, tem-
diden Şubat gayesine kadar mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

:J. — Matbuat Müdüriyeti Um ilmiyesinin 
1337 senesi bütçesinin 334 ncü faslının sekizin
ci maddesinde mevcut paradan yüz yirmi bin 
liranın aynı faslın 21 nci maddesine nakline da
ir Hariciye Vekâleti tezkeresi. 

REİS ----- Matbuat Müdüriyeti Umıımiyesinin 
334 ncü fasıl ve 8 nci maddesinde mevcut meb
lâğdan bin. iki yüz liranın aynı faslın 21 nci 
harcırah maddesine münakalesinin icrasına 
müsaade buyurulması hakkında Hariciye Vekâ
letinin tezkeresi var. Muvazenei Maliye Encü
menine gönderiyorum. 

3. — Mersin Mebusu tSalâhaddin Beyin, Ada
na muhacirleri hakkındaki temenni takririne 
İcra Vekilleri Riyasetinden gelen cevabi tezkere. 

REİS — Adana vilâyeti ahalisine muavenet 
baklanda M'ersin ve Adana mebuslarının tak
rirlerine cevaben Heyeti Vekileden mevrut tez
kere var. Okunacak : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle mevrut 

6 . XI . 1337 tarihli ve 1116/2027 numaralı tez
kere! celi!eleri arizai eevabiyesidir : 

İşgal altından kurtulan Adana ve havalisi 
halkı hakkında yapılması lâzımgelen muavenet
lerin icra ve neticenin işarına, dair Mersin Me
busu' Salâhaddin Bey ve rüfekası tarafından 
muta takrir surertinin lef fiyi e keyfiyet Maliye. 
Sıhhiye, İktisat ve Müdafaai Milliye vekâletle
rine tebliğ edilmiş idi. Bu kere Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinin 15. X I I . 1337 ta
rih ve 12829/897 numaralı cevabi tezkeresinde 
Adana, ve havalisi halkının tehvini ihtiyacatı 
için muhacirin tahsisatından on. bin liralık ha
valenamenin m ahal 1 ine gö nd e rildiği bil diri imiş 
ve İktisat Vekâletinin 17. XI I . i 337 tarih ve 
9054/1227 numaralı tezkeresinde de tohumluğa 
muktazi zehairin mahallerinee bilmubayaa te
darik ettirilmesi münasip görülerek Adana vi
lâyetine otuz bin, Mersin livasına on bin, Ko
zan livasına on bin, Anteb livasına da otuz bin 
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liralık taviz tohumluk havalesi irsal edildiği 
işar kılınmış ve Maliye Vekâletinin 25 . X I I . 
1837 tarifli ve 22513/4024 numaralı cevapname-
siııde Gazianteb halkına tevzi olunmak üzere 
Besni kazası aşarı ayniyesinden 162 bin kilo 
buğday, 20 bin kilo arpa, 5 bin kilo nohut, 
3 bin kilo mercimek irsali bittertip Malatya ve 
Gazianteb memurini mülkiye ve maliyesine 
tebliğ olunduğu ve lüzum görüldükçe peyder
pey lâzımgelen muavenetin ifası tabiî bulundu
ğu ifade edilmiş ve Müdafaai Milliye Vekâle
tinin 6 .1 .1338 tarih ve 969/29853 numaralı 
tezkeresinde dahi Adana ve havalisi halkına 
yardım için muhacirinin bir an evvel memleket
lerine şevkleri ve ziraat mesaisinin teshili, et-
fal vo eytam ve acezei nisvanın iskân ve iaşesi 
ve çalıştırılmaları varit ve elindeki hayvanat
tan bir kısmının oralara şevkiyle hem iaşeleri
nin teshil ve hem de emri ziraatte istifadenin 
temini ve yemeklik, tohumluk ve alâtı ziraiye-
nin Hükümet depolarından taviz suretiyle itası 
hususu Garb Cephesi, Adana ve havalisi ku
mandanlıklarına telgrafla bildirildiği beyan kı
lınmış olmakla arzı keyfiyet olunur efendim. 

11.1.1338 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — .Müsaade 
buyuralur mu efendim? Muavenet icrası hak
kında yazdıklarını bildiriyorlar. Muavenet yap
tıklarını bildirmiyorlar. Bendeniz şunu soru
yorum : Acaba Garb Ordusu oraya iki hayvan 
göndermiş midir? Ne gibi muavenet yapmış
t ı r ! 

REİS — Peki efendim, sorarız. 

'0. MAZBATALAR 
1, — Çorum Mebusu Fericl Beyle rüfekası-

nın, Ankara Valii sabıkı Reşid Bey ailesine maaş 
tahsis edilmesine dair kanun teklifi ve Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS —• Ankara Valii sabıkı Reşid Beyin 
ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklife dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası var, oku
nacak. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Ankara Valii esbakı Dr. Reşid Beyin ey-
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tam ve eramiline hidematj vataniye tertibin
den maaş tahsisi lüzumuna dair Çorum Mebu
su Ferid Bey ve rüfekasınm teklifi kanunisi 
ve esbabı mucibesi encümenimizde tetkik olun
du. Merhum memurini devletten olup usul 
vo nizama tevfikan efradı ailesine maaş tah
sis edilmek üzere Maliye Vekâletine tevdii ka-
rargİT olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

14 Kânunusani 1338 
Kavanini Maliye Mazbata Muharriri 

Encümeni Reisi Namına 
Erzurum Mebusu Antalya 

Hüseyin Avni Ali Vefa 
Kâtip Âza 
Muş Yusuf Ziya 

Ahmed Hamdi 
Âza Âza 

Mehmed —-

Kanun teklifi 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ankara Valii esbakı merhum Dr. Reşid Be

yin, bu memlekete ifa ettiği hidemaü vataniye 
gayrikabili inkâr bir hakikattir. Bu uğurda 
fedayı hayat eden bu büyük vatanperverin 
ailesinin İstanbul'da gördüğü tazyikat ve 
hane taharrisi bahanesiyle duçar oldukları za
yiat kendilerini şayanı rikkat bir hale getir
miştir. Çocuklarının ücreti tahsilijyesini bile 
tediyeye kudretleri kalmamıştır. Vatan uğ
runda ifnayı hayat eden bu gibi eazımın ev
lâdını yetiştirmek bu milleti necibiyeye dü
şen bir vazifedir. Binaenaleyh altı çocuğu ile 
refikasına hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair berveçhiâti teklifi kanunide bu
lunuyoruz. 

MADDE 1. — Ankara Valii esbakı Dr. Re
şid Bey refikası Mazlume ve kerimeleri Nimet, 
Fikret, İsmet hanımlarla mahdumları Şinasi, 
Cezmi ve Cehdi beylere hidematı vataniye ter
tibinden ceman beş bin kuruş maaş tahsis olun
muştur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili mezundur. 

Çorum izmît- Lâzistan 
Fuad Hamdi Ziya Hur si d 
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Gene 
Fikri 

Erzincan 
•"Mehmed Emin 

Kırşehir 
Rıza 

Saruhan 
Avni 
Bolu 
Nuri 
Biga 

Hanıdi 
Erzurum 

Salih 
Adana 
Zamir 

Antalya 
Rasih 

İstanbul 
Mehmed Neşet 

Ertuğrul 
Ahmed Hamdı 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Saruhan 
Mustafa Necati 

Karesi 
Hacim Muhiddin 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Konya 
Refik 
Kozan 

Hüseyin Avni 
Diyarbekir 

Hacı Şükrü 

Mardin 
Necib 
Sinob 

Hakkı Hami 
Cebelibereket 

Rasim 
Bursa 

(Okunamadı) 
Mersin 

(Okunamadı) 
Kastamonu 

(Okunamadı) 
Aydın 
Esad 

Diyarbekir 
-Kadri 
Bursa 

Operatör Emin 
Ergani Biga 
Hakkı Hamicl 

REİS — Emsaline tevfikan Heyeti Vekile-
ye tevdi edelim. 

2. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
Efradı MüsUmeden bedeli nakdi dhzi hakkında 
kanun teklifi ve Müdafam Milliye Encümeni 
mazbatası (2/354) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeninin, 
Kastamonu Mebusu Suad Beyin efradı Müşli-
meden bedeli nakdî ahzi hakkındaki teklifinin 
reddine dair bir mazbatası var. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Efradı gayrimüslimeden alınmakta olan be

deli nakdînin efradı Müslimeye de teşmili hak
kında Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin tek
lifi kanunisi encümenimizin 7 . X I I . 1337 ta
rihli celsesinde müzakere edildi. Gerek içinde 
bulunduğumuz muazzam istiklâl muharebesinin 
gayei mukaddesesi ve gerekse bu uğurda kan 
döken Büyük Millet Meclisi ordusunun ruhu 
teşekkülü itibariyle umumi seferberliğin ilân 
edilmiş olduğu bu zamanda iktisadi nikatı na
zardan başka bir faydası olamıyan teklifi mez
kûrun ekseriyetle reddi karargir olmuştur. 

14 Kânu'nuevvel 1337 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Muvakkat Reisvekili Mazbata Muharriri 
Ömer Lûtfi Hüsrev 
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Kâtip Aza, Âza 

Memduh Trabzon Gene 
Recai Ali Vâsıf 

Âza Âza 
Lâzistan _________ 

Mehmed Necati 

REİS — Suad Bey teklifinizi geri alıyor mu
sunuz? Yoksa almıyor musunuz 

SUAD B. (Kastamonu) — Hayn* efendim. 
Y ÜSUF ZİYA B. (Bitlis) ~~ Müslümanlar

dan bedeli nakdî alınmasına dar kanunun iki, 
üç maddesi müzakere edilmiş ve kabul edilmiş, 
ondan sonra ruznameye ithal edilmiş, beklemiş. 
Şimdi Meclisin malı olarak, böyle bir kanun 
mevcuttur efendim. Hattâ maddeleri tâyini esa
mi. ile kabul edilmiştir. Binaenaleyh o kanunun 
reddi hakkmda bir karar verilmeyince bu yolda
ki teklifin de reddi caiz değildir. Ruznamem iz
de esasen mevcuttur. Mevcudolan bir şey hak
kmda verilen takriri reddetmek doğru olamaz. 
Binaenaleyh Makamı Ryaset bu kanunun bulu
nup bulunmadığını evvel beevvel izah etmelidir. 

REİS — Evet bedeli nakdîye dair ruzna-
mede bir kanun vardır. Eğer muvafık görürse
niz bu mazbatayı ona raptedelim. Sırası geldi
ğinde müzakere ederiz. (Ruznameye alalım ses 
leri) (Gürültüler). 

Efentlim rica ederim sükûneti muhafaza ede
lim. İşlerimiz pek çoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — O kanun encümen-? 
gideli pek çok oldu. Madem ki encümen tevdi 
etmedi, bu münasebetle Mecliste tezekkürü lâzım 
gelir. Hemen müzakeresine başlansın. 

REİS — Bunun diğer kanuna rapten müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

3. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen 
di ile rüfelcastnın, İhtikârın men'i hakkında ka
nun teklifi ve İktisat Encümeni mazbatası (2/354) 

REİS — Efendim iktisat Encümeninin bir 
mazbatası var. Abdülhalim Çelebi Efendinin 
muhtekirler hakkında yapılacak muamele hak
kındaki teklifinin reddine dairdir. 

İktisat Encümeni mazbatası 
İhtikâr yapanlara karşı bâzı ahkâmı -cezaiye 

tertibini hâvi olup bu bapta bir maddei kanuni-
.! ye tedvinine mahal olmadığı beyaniyle Adliye 
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Encümeninden encümenimize tevdi olunan Kon
ya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi ile rüfe-
kasmm teklifi kanunisi tetkik ve mütalâa olundu. 

Malûmuâli olduğu üzere esarda görülen te-
rakkii fiyat bu bapta ahkâmı cezaiyenin mefku-
diyetinden mümbais olmayıp vesaiti nakliyenin 
fıkdanı ve pahalılığı ve rekabetin mümkünülhu-
sul olmaması ve havayici vftktü zamaniyle temin 
ederek piyasaya hâkim olacak gerek belediye ve 
gerek sair müessesatm ademivücudu gibi muhte
lif esbap ve âvamili iktisadiyeden mütevellit bu
lunduğundan ve halen bu âvamilin temini husulü 
kabil olamadığı ve ahkâmı cezaiye vaz'ı ile işe 
başlamak Harbi Umumi esnasında birçok emsali
ne tesadüf ettiğimiz veçhile es'arın büsbütün te
rakkisine bâis olacağı şüphesiz görüldüğü cihetle 
teklifi vâkım reddi muvafık mütalâa olunarak 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kângırı Erzurum 
Hini imzada bulunamadı 

Kâtip Âza 
Siird Çorum 

Mustafa Sabri Sıddık 
Âza Âza 

Karahisarı Sahib 
Nebil 
Âza Âza 

Ali 

Kanun teklifi 
Riyaseti Celileye 

Nereye gidiyoruz? Muhtekirlerin cüret ve gay
reti, gayrimeşru bir surette yalnız keselerden pa
raları çekmek değil, makasdı esasiye ve milliye-
mize suikast derecesine kadar tevsii tecavüz eyle
di. 

Sevgili ve.feyyaz Anadolunıuz, her nevi ihti-
yacatımızı temine kâfi bir ambar ve betahsis ha
vayici zaruriyei hayatimemizin izalesi emrinde 
lâyufna bir hazine olduğu halde meydanı serbest 
bulan birtakım muhterisler, günden güne hayatı 
umumiyemizi tazyika ve zavallı müstehlikleri ta
hammül nâpezir bir vaziyete sürüklüyorlar. 

Milletimizi uzun seneler idareye kâfi erzak ve 
her nevi mekûlâtm bereket ve mebzuliyeti kargı
sında bilûmum eşya üzerinde gün begün görülen 
tereffüü fiyatın en ufak bir sebebi meşru ve haki
kisi yoktur. Ve olamaz. Binaenaleyh bu hali mü-
ellime bir çare düşünülmesi zamanı gelmiş ve 
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hattâ geçmiştir. Eğer bu muhteris ve muhtekir
ler, daha ziyade fırsat ve zaman kazanırlarsa za
rarlar o rütbe büyüyecek ve Huda negerde ihtiya-
catın tazyiki yüzünden hiçbir ferdin arzu etmi-
yeceği zaıf husule gelecektir. îşte tafsilden müs
tağni olan bu mehalikin önüne geçmek üzere 
berveçhizir mevaddı kanuniyeyi Heyeti Celileye 
arz ve müstacelen tetkik ve müzakeresini teklif 
ederiz. 

ihtikârın men'i hakkında Kanun 

MADDE 1. — Masarifi nakliye ve imaliye-
den sonra yüzde on ilâ yirmi nispetinde tica-* 
retten fazlaya mal satanlar muhtekir addolu
nur. 

MADDE 2. — Havayici zaruriye üzerinde 
ihtikâr binnetice makasıdı esasiyei milliyeye mü
essir olacağ cihetle bu gibiler haklarında Hiya-
neti Vataniye Kanunu tatbik olunacaktır. 

MADDE 3. — îşbu Kanunun her mahalde 
tarihi neşir ve ilânından itibaren bir ay zarfında 
bilûmum tüccar, esnaf ve sanatkâr mevcut eş
yaları faturaları ve fatura olmadığı takdirde 
ezgayri masarif kendilerine kaça mal olmuş ise 
fiyatı hakikisi üzerinden tanzim edecekleri be
yannameleri belediyelerce badettasdik mahaljî 
hükümetine itaya mecburdur. 

MADDE 4. — Muhtekirlerin muhakemesi is
tiklâl mahakimi bulunan mahallerde mahakimi 
mezkûrede, bulunmıyan mahallerde Hiyaneti 
Vataniye Kanununun^aki usulü muhakemeye 
tevfikan bidayet .ceza mahakiminde rüyet olu
nacaktır. 

MADDE 5. — Gerek mevcut ve gerek bilâ-
hara getirilerek bey'e arz edilecek eşyayı üçün
cü maddede kabul edilen temettüden fazlaya 
satanlar yüz liradan bin liraya kadar cezayi 
nakdî ve iki aydan eksik olmamak üzere hapis 
cezasiyle tecziye olunur. 

MADDE 6. — îşbu kanun her mahalde tarihi 
neşrinden itibaren iki ay sonra mer'idir, 

MADDE 7. — işbu kanunun ierasna Dahi
liye, Adliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

7 Mayıs 1337 
Konya Mebusu Konya Mebusu 

Adülhalim Çelebi Refik 
Malatya Mebusu 

Sıdkı. 

m. 
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HÜSEYİN AVINjt B. (Erzurum) — Efendim 

zannediyorum, esbabı mucibe doğru yazılmamış
tır. Bu zaruretler olduktan sonra ihtikâr eden
ler hakkındadır. Zaruretler dolayısiyle, tecziye 
edilsin mahiyetinde değildir, Bu esbabı mucibe 
teklifin ruhiyle kabili telif değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hesaptan ik
tisadiyattan hie, anlamam, anlamadığım halde 
bile elime kalemi alacak olsam böyle bir mazba
tayı yazmaya katiyen dilim ve elim varmaz. (Bra
vo, sesleri) Hüseyin Avni Bey söyliyeceğimi kâfi 
ve vâfi söyledi. Buna bir misal ilâve edeceğim. 

«Geçen gün belediye vesilesiyle vermiş olduğum 
uzun takrirde şu misali zikretmiştim. (Gürültü
ler) Efendiler gecen sene bana İnebolu'dan otuz 
kutu sardalya gönderildi. Bunu bir perakendeci 
müşteri bir perakendeci bakkaldan on altı ku
ruşa alıyor. Efendiler buna kırk para nakliye 
koyunuz on yedi eder. Buraya gelince o peraken
deci burada yine perakende olarak on dokuz ku
ruşa satmaya kalksın. Diyelim ki, yirmi, yi mı i 
beş kuruşa satsın. Emsali burada bulunmıyan 
sardalyanın on altı, on yedi kuruşa mal oluşu
na nazaran efendiler; nasıl diyeyim bilinmez 
bir surette en âdi kutularda bulunan sardalya-
lar bugün olduğu gibi geçen senede kırk kuru
sa satılıyor. (Yirmi beş, yuhu, sesleri) Şimdi 
efendim Hüseyin Avni Beyin dediği .zaruretler 
icabatı olarak birtakım masraflar husule geldik
ten sonra bir yekûn husule gelir. O yekûndan 
bir tenzilât icra ettikten sonra o kâri gözümü
zün önüne getirelim, yirmi kuruştan ibaret olu
yor. Binaenaleyh nasıl'oluyor da iktisat Encü
meni veyahut Kavanini Maliye Encümeni bu lâ
yihayı reddediyor. 

REİS — Buyurun Yusuf Ziya Bey Encümen 
namına..; 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim bende
niz İktisat Encümeninde bulunuyorum. Fakat bu
nun müzakeresinde bulunmadım. Anladığıma gö
re bir teklif vâki oluyor. Deniyor ki, lâalettâyin 
her şeye narh vaz'edilsin. Burada belediye neye 
müdahale ederse o daha ziyadesine satılıyor. Bu 
üinsaliyle tahakkuk etmiş ve anlaşılmış bir şeydir. 
Şimdi müdahale edildiğinde ne için fazla satıldı
ğını arz edeyim. Günkü o zaman esnaf bütün mal
larını kaçırıyor. Gizli satıyor. Bu suretle belediye 
ihtikârın önünü alamıyor. Bütün piyasada bir 
buhran hâsıl oluyor. Halbuki havayıcı zaruriye 
için esasen narh vaz'î kavanin icabatmdandır. Pa-
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I kat öyle lâalettâyin eşyanın her kalemine narh 

vaz'ı doğru değildir. Yoksa havayici zaruri yeden 
olan şeylere belediyenin narlı vaz'etmeye salâhiye
ti vardır. Onun için ayrıca bir kanun vazîna da 
hacet yoktur. Binaenaleyh birtakım sebzevata, şıı-
na'buna narh vaz'ma mahal yoktur. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Yusuf Zi
ya Bey, müsaade edjer misiniz. Burada evvelce 
bir kanun yapılmıştı ki, o da lüks eşyanın az bir 
kâr ile ve bunlara bir fiyat tayiniyle cüzi bir 
fiyat dâhilinde verilmesini mutazammmdı. Acep 
bu mevkii tatbikatta mıdır? Yoksa değil midir? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, zatı-
âliniz de onun müzakeresinde bulundunuz. Ge
lip kendiniz cevap veriniz. 

MUSTAFA. SABEİ Ef. (Siird) — Efendim, 
böyle bir teklif encümene geldiği vakitte teklifin 
iki cihete aidolduğu tezekkür edildi. Biri, ciheti 
cezaiyesi, diğeri narh vaz'ı. Halbuki ciheti ceza-
iyesi kanunu mahsusunda meveudolduğundan 
yeniden ahkâm vazîna encümen hacet görmedi. 
Bu cihet böyledir. Sonra bilûmum eşyaya narh 
vazî ise bu tecrübeten seferberlikte beş, altı se
ne müddetle tatbik cdilegelnıekte bulunduğun
dan, fevait yerine mazarrat hâsıl ettiğinden 
narh vaz'edilmediği takdirde serbestli ticaret su
retiyle ucuzluğun daha ziyade olacağı bitteerü-
be sabit olduğundan, bu teklif şayanı müzakere 
görülmedi. Onun için mazbata reddi mutazam-
mmdır. 

MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim, bu 
mevzuubahsolan lâyiha muhtekirlere ceza ver
mekten ibarettir. Halbuki hiç şüphe yok, mem
lekette ihtikâr yoktur. Belki halitabiî gayrimev-
cudülduğuüdan vasaiti nakliyenin fikdanı, ser
bestti ticaretin bulunamaması yüzünden bâzı ma
hallerde bâzı eşya fiyatı tereffü ediyor. Bu da 
arz ve talebin bir neticei tabiiyetidir. Nüfusu mü-
tekâsif olan, müstehlikleri fazla olan yerlerde hiç 
şüphesiz, biraz eşya fiyatında yükseklik mev-
cudolur. Fakat vasaiti nakliyeyi tanzim ettiği-

ı mizde eşyayı ticariye buraya mebzulen gelebilir 
ve fiyat da haddıtabiîye inebilir. Yoksa vasaiti 
nakliye temin edilmedikçe, serbestli ticaret veril
medikçe ihtikâra ait kanunlar yapmak, meseleyi 
daha muğlâk bir hale koymak ve eşkâli tabiîyeyi 
daha ziyade işkâl ederek, belki çarşıda da ara
dığımızı bulamayacak bir hale getirmektir. Hâ-

I disatı iktisadiye kavanin ile yürümez ve yürütü-
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lemez, buna imkân yoktur. Tecrübe de edilmiş
tir. Fayda ve menfaati görülememiştir. Men af ü 
ilmen münkerdir. İlmen münker olduğu kadar 
sahai tatbikatta da mazarratı meşhudolmuçtur. 
Binaenaleyh encümenin teklifi veçhile, bu lâyi
hanın reddini talebediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
hoca efendiler, ahkâmı kanuniye ve mevaddı 
mahsusa bulunduğundan bahsediyorlar. Bu kabil 
müdafaa kendi kendini ret ve cehretmek demek
tir. Zira ahkâmı kanııniyede mevaddı mahsusa 
bulunduğu halde yalnız ihtikârın devanı etmesi 
değil, gittikçe meydan alması demektir ki, o ah
kâmı kanuniye, o mevaddı mahsusa gayrikabili 
tatbik birtakım ihtikâr maddeleridir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
ihtikâr .demek malı depo etmek demektir. Mem
lekette böyle bir tane bulamazsınız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İhtikâr de
mek malı. depo etmek ise şunu arz edeyim ki, 
toptan kömürün okkası beş kuruşa iniyor. Pera
kendeci kömürcü on beş kuruşa satıyor. Kömür 
yedi buçuğa çıkıyor. Yine on beş kuruş, sekize 
ve ona çıkıyor yine on beş kuruştur. Rica ede
rim bu hal nedir? Bu tetkik edilecek en büyük 
mevzudur. Ya bu kanunu tatbik etmiyoruz, ya
hut kanun tatbik edilemiyor. O halde, bilhassa 
Adliye Encümeninden istirham ederim, bu lâ
yihayı istirdadetsiıı. Yeniden bir daha güzel 
tedbirler ittihaz etsin. Eğer lâyihanın esası arz 
ettiğim veçhile, mevcut maddeler gibi kabilitat-
bik değilse kabili tatbik birtakım esaslar düşün
sün. Memlekete pek çok hizmet eder. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar daima böy
le müzakere kâfidir, buyuruyorlar. Halbuki Re
isin vazifesi .kifayet takririni reye koymaktır. 
Elimde kifayet takriri olmazsa ancak söz alan 
arkadaşların sözünü dinlemek lâzımdır. Müza
kereyi kâfi gören arkadaşlar bir takrir verir. 

NAFİZ B. (Canik) — Adliye Encümeni bu 
mazbatayı tekrar tetkik etmek üzere istiyor efen
dim. 

REİS — O halde Adliye Encümenine veriyo
ruz efendim. . 

TEVFİK Rü.ŞDü B. (Menteşe) — Adliye 
Encümeninin bunu istemesi muvafıkı maslahat 
değildir. Birincisi Nizamnamei Dahilî mucibin
ce kendisinden geçmiştir. Elyevm İktisat En
cümeninin malıdır. İkincisi nıevzuubahsolan 
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mesele itibariyle Adliye Encümenine taallûku 
yoktur. (Var sesleri) 

• REİS — Ceza hususunda taallûku vardır 
efendim. Ceza dolayısiyle her şey Adliye Encü
menine gider rica ederim. Fakat Adliye Encü
meninden geçmemiş olduğunu zannediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Yalnız İktisat 
Encümeni istiyebilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Her hangi 
bir encümen her hangi bir kâğıdı istirdadede-
bilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim; 
böyle ceza tâyini maddesi doğrudan doğruya 
adliyenin cümlei vazaif indendir. Havayici za-
ruriyemizden olan bâzı eşya bâzı eşhas tara
fından pahalı satılıyor. Fazla kâr alıyorlar. Bu
nu da kimse inkâr edemezin. Bu memlekette 
ihtikâr yok, diyebilsin. Bir lira sermaye ile işe 
başlıyan beş sene sonra beş bin lira kazanıyor. 
Adetâ bir şirket halinde her türlü emtia ve 
eşya, gelme fiyatının birkaç misli fazlasına sa
tılıyor. Buna misal olarak meselâ Şekeri, her 
şeyi tadadedebiliriz. Evet ihtikâr yalnız onlar
da değildir. Vesaiti nakliyede de vardır. Yani 
umumidir. Binaenaleyh ticaret odalarının baş
lıca çalışacakları vazaiften birisi de budur. Bun
lar onların nazarı dikkatini eelbederek bu gibi 
ihtikârı yapanlar hakkında bir ceza tatbiki lâ
zımdır. Herkes istediği gibi memleket içerisin
de gali bir fiyatla ticaret yaparak servet ithar 
ediyor-. Büyük Millet Meclisinin vazifesinden 
birisi de halkın refahıdır. Mahdut adamların 
ihtikârı altında memleket kavrulup duruyor. 
Sermayedarların zulmü altında inliyor. Efen
dim Hükümet buna mâni olabilir. İşte bu sıfatı 
maniasını istimal edebilmek için her halde bir 
eza tertibedilmelidir. Ve bunu da tâyin edecek 
ancak Adliye Encümenidir. Ben de Adliye En
cümenine havalesini teklif ediyorum. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Şimdi efen
dim; bunda ihtikâr var, yok nıevbuubahsolan 
mesele budur. Rica ederim İnebolu'dan buraya 
bir okka mal altmış kuruşa geliyor. Bu malın 
okkasına tüccar 60 kuruş ücret veriyor. 30 ku
ruşa İnebolu'dan şeker alınsa buraya doksan 
kuruşa maloluyor. Hilmi Bey buyurdular ki ; 
bir sardalya balığı kutusu 40 kuruştur. Bir kutu 
yüz dirhem gelse tüccar buna on beş kuruş ki
ra veriyor. Ancak rekabet bu ihtikârı menede-
bilir. Rekabetten maada bu ihtikârı menedecek 
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hiçbir ihtimal yoktur. Şimdi gelelim kömür me
selesine; kömüre bugün narh verin, yarın efen
diler bir okka kömür bulamazsınız. Bu katidir. 
Buyurdular ki, bu memlekette beş kuruşa kö
mür satıldı. Havalar düzgün olursa kömür ya
kanların ihtiyacı olduğundan buraya getirdik
leri kömürleri beş veyahut 8 kuruşa satmaya 
mecburdurlar. Fakat zürram kış günü sırf ti
caret için getirdikleri kömürler bugün 10 - 12 
kuruşa satılıyor. Getirici böyle, tabiî bunu alan 
da 10 - 15 kuruşa satacaktır. Bu ihtikârı men
etmek için hakiki rekabetten maada hiçbir 
şey bunu menedemez. îhtiyacatı hakikiye şimdi
ye kadar yapılan kavaninde düşünülmüş ve has 
olmıyan ekmekten maada hiçbir yerde ihtiyacatı 
zaruriye bulunmtaımıştır. îhtiyacatı zaruriye! 
mübreme ancak ekmektedir. Hattâ has ekmeğe 
bile narh vaz'etmeyi her memleket kaldırmıştır. 
Bu has etmeğe narh vaz 'ettiğin gün o da bulun
maz. Belediye ancak neye karıtştahdlir? Et için 
arasıra ekseriya belediyeler rekabet eder. Yüz, 
iki yüz, koyun alır; kestirir, o vesile ile ihtikârı 
durdurabilir. Yahut ımenedebilir. Bendenizee İk
tisat Encümenin yaptığı (karar muvafılkftır. Ya-
pilaealk Ibaşjka bir çare yoktur. Yapılabilirse hü
kümet ve belediyeler tarafından rakabtet etmek 
üzere grup halimde veyahut şirlkelt hallinde bir 
şey açitırıTaMlir. Efendiler bugün şuradan yedi -
«sekiz saat-lifk ibir yerde yumuırtıanın tamesi kırk 
pâradıır. Halbuki 'bu memlekette dört kuruştur. 
Bunu inlkâr kabil değildir, Benldenizce böyledir. 

REİS — Efendim, müzalkeremin Ikifayetiyle 
muhtelif maddeler halklkmida üç takrir vardır. 
Evvelâ müzalker enin (Mf ayetini reyi âlinizle vaze
diyorum. MüztaJkereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere Ikâfi görülmüştür. Şimdi bir 
'kere takrirler okunsun sonira reyimize vaz'ede
yim. 

Riyaseti Gelileye 
Müzalkere kâfidir. Mazbatamın kabilüli'cra ah

kâm vaz'ı zımnında Adliye Encümenine tevdiini 
teklif ederim. 

Muş-

Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzıalkerenin kifayeitiyle mazbatamın Adliye 

Encümenine havalesini teklif «derim. 
Dersim 

H, Hayri 
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Riyaseti öelileye 

Seferberlikte havayici beşerıiyedem bulunan 
eşya ve levazıma narh vaz'ma ve icabeden fab
rika ve değirmen igiibi müessesata vaziyed ede-
.refk ihtiyacatım tehviinime belediyelerim mezun 
olduğuna dair Kanunu mahsus Vardı. Ve telân da 
iner 'idir. Binaenaleyh bu hususta başkaca kanun 
tedvinine mahal yoktur. Müzakerenin kifayetiy-
3e mezkûr kanunun hüsnü tatbiki lüzumunun 
hükümete tebliğini teklif eylerim. 

19/KânunusaM/1337 
Yozigad 

Süleymaın Sırrı 

REİS —- Muş Mebusu Hacı Ahmied Hamdi 
Efendinin taktirini kabul ddenler lütfen <e\ kal-
dırsım. Kabul edilmemiştir. 

Dersim Mebusu Hayri Beyin talforinini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Bu da kabul edilme
miştir. 

Süleyman Sırrı Beyim taücrirdnii kabul eden
ler el kaldırsın. Efendim, bu da (kabul edilme
miştir. 

Mazbatayı reyi âlinize vaz'edeceğim. 
SALÎH Ef. (Erzurum) —- 'Söz isterim Kete 

Bey. (Gürültüler) 
REİS — Reye konurlken nasıl söz veririm, 

Salih Efendi? Ne istiyorsunuz? 
SALİH E l (Erzurum) — Bu meseleyi teşrih 

etmek istiyorum. Bu maaş meselesi, bütçe me-
selesiıdir. 

REİS — Efendim, İktisat Eneütmemnin maz
batasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabu'l edilmiştir. 

4. — Kastamonu Mebusu Abdulkadir Kemali 
Beyin, Ankara'da bir Hukuk Mektebi küşadına 
dair kanun teklifi ve Maarif Encümeni mazba
tası (2/248 mü.) 

REİS — Kastamonu Mebusu Abdulkadir Ke
mali Beyin Ankara'da bir mektebi hukuk küşadı 
hakkındaki teklifinin reddine dair Maarif Encü
meni mazbatası var. 

Kanun teklifi 
Harbi Umumi memleketin irfan ordusunu pe

rişan etti. Milletlere saadet bahşedecek yegâne 
kuvvet; ilmü irfanla tezyini zat ve sıfat etmiş evr 

tatlarıdır. Bunların adedini tezyit, hükümetlerin 
ve bilhassa millet meclislerinin en mühim vazife-
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'telindendir. Çanakkale'de, Galiçya'da, Kafkasya 
ve Irak ve Gazze darülharblerinde gehidolan bin
lerce tahsili âli görmüş gençlerin yerini süratle 
doldurmak için şimdiye kadar ufak bir teşebbüs 
dahi yapılmadı. Harbi Umuminin bidayetinde 
fiilen kapanan mekâtibi âliyedîen meselâ Hukuk 
Mektebinin bugün ikinci, üçüncü, dördüncü sı
nıf larında iken asker olmuş ve senelerle cepheden 
cepheye dolaşmış birçok efendiler ikmali tahsil 
için mektep bulamıyorlar. Ve çok teessüf olunur 
ki, tahsili âliye hazırlanmış olan bu gençler 
cehlile ilim arasında bir vaziyette hayatı içtimai-
yemizin alâkadar birer insanları ol inak üzere 
yetişiyorlar. Cehli mutlak ve ilmi mutlak çok 
iyidir. Fakat ikisinin ortası felâkettir. Bina
enaleyh berveçhiâti mevaddı kanuniyenin müs-
tacelen kabulünü teklif ederim. 16 Mart 1337 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

MADDE 1. -— îdarei umumiyesi Adliye Ve
kâletine mevdu olmak üzere Ankara'da bir Hu
kuk Mektebi açılmıştır. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye Vekâleti memurdur. 

Maarif Encümeni mazbatası 

Ankara'da bir Mektebi Hukuk tesisine dair 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey ta
rafından teklif olunan, Lâyiha Encümeninden 
5 Nisan 1337 tarih ve 28 numaralı muhavvel iş
bu kanun encümenimizce mütalâa edildi. Mekâ
tibi iptidaiyeye bile bina ve levazımı dersiye ve 
muallim bulunamadığı sırada Ankara'da âli bir 
mektebin tesisi imkânsızlığı tezekkür edilerek 
işbu kanunun reddine müttefikan karar verildi. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Besim Atalay 

Kâtip Âza 
Trabzon Siverek 

Okunamadı Mustafa Lûtfi 
Âza Âza 

izmir 
Hacı Süleyman Hamdı 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) 
yoktur. 

Sahibi teklif 
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'REİS - - Yusuf Ziya Bey hakkınız vardır. 

Ama birçok arkadaşlar tesahübetmlşler, söz al
mışlardır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — İki senelik müeahedatımız esnasın^ 
da gayrikabili inkârdır ki, Anadolumuzda tedri
satı âliye mahrumiyeti hakikaten hepimizin vic
danlarında bir ukde halindedir. Evlâtlarımızı 
okutmak ve onları yetiştirmek ve memlekete mü-
fidolmak hususunda yalnız İstanbul'a tâbi olmak 
mazarratını zaten iki senelik teşebbüsatımız an
latmıştır. Bendeniz haddizatında Anadolu'nun 
her hangi bir merkezinde her hangi bir mahallin
de yalnız hukuk mektebinin değil, birer darül
fünunun açılmasını ve bu darülfünunun müte
madiyen faaliyet göstermesini samimî vicdanım
dan arzu ederim. Bilhassa mesaili adliye, ecne
bilerle tesis edeceğimiz münasebatta daima ile
ri sürülen bir dâvadır. Hükkâmı, mahakimin, 
hukukun icabettiği malûmat ile mücehhez ola
rak vazifelerine sevk etmek vazifesi her halde 
akdem vazaifimizdcndir. Nitekim meşrutiyet
ten sonra her tarafta diğer mekâtip açılmazdan 
evvel Konya'da, Bağdad'da, Selanik'te hukuk 
mekteplerinin açılması millet ve memleketin dâ
vayı istiklâlinde adliye kapitülâsyonlarını kal
dırmanın esası bir maksat ve umde olduğunu 
gösterir. Aynı maksadı istihsal etmek ve bu 
maksada vusul için her türlü teşebbüsata mü
racaat ettiğimizi âhara göstermek maksadiyle 
değil, fakat memleketimizde hakiki adliye fik
rini, hakiki adalet, umdesini tesis edebilmek 
için her halde böyle bir mektebe eşeddi ihtiyaç 
vardır. Yalnız Heyeti Muhteremeye şunu arz 
edeceğim. Bendeniz 1338 senesi bütçesine bir 
mektebi hukuk için tahsisat koymuştum. Fakat 
zarureti maliye bu hukuk mektebi teklifinin ge
ri aldırılmasına sebebiyet verdi. Buna lüzum 
mevcuttur. Fakat bu mazbata reddi mut azam
inindir. Bu reddolunmasm yani bir mektep 
tesisini arzu etmiyoruz mânasını çıkarmamak 

için. Eğer vaziyeti maliye bugün müsait değil
se maksat yarın husul bulursa arzumuzu gös-* 
termek için şimdilik bu meselenin bendeniz te
hirini teklif ve rica ederim. (Muvafık sada-
ları) 

REİS — Usulü müzakereye dair bir takrir 
vardır. 
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MADDE 2. 
muteberdir. 
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Riyaseti Celileye 

Memleketin hayatı umumiyesinde ehemmi
yeti derkâr olan işbu teklifin 1338 senesi bütçe
sine ithal edilmek ve o zaman mevzuubahsedil-
mek üzere tehirini teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el-
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HASAN BASRT B. (Karesi) — 1338 senesi 
bütçesine bu tahsisatın ithali suretiyle mi tehir 
edilecektir? Yoksa yalnız müzakeresi mi bütçe
ye talik edilecektir! 

REİS — Tekrar müzakere edilecektir. 

5. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Rum
kale kazası isminin (Halfeti) ye tebdiline dair 
kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/325) 

REİS — Rıımkale kazası isminin Halfeti'ye 
tebdili hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Suyu, toprağı, aslı, nesli itibariyle Rumluk

la hiçbir alâkası olımyan, sekenesi kamilen Türk 
oğlu Türk, Müslüman bulunan Rumkale kazası
nın "elyevm merkezi olan Halfeti kasabasına iza
feten Halfeti kazası namiyle yâdodilmesi için 
berveçhi zir kanunun müstaceliyetle müzakere 
ve kabulünü teklif ederim. 10 Mayıs 1337 

Gazianteb Mebusu 
Yasin 

MADDE 1. —• Gazianteb livasına merbut 
Rumkale kazası bulunduğu mevkiin ismine iza
feten Halfeti kazası namiyle yâdolunacaktır. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına'Heyeti 
Vekile memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Gazianteb livasına merbut Rumkale kazası is

minin merkezi kaza olan (Halfeti) kasabasına 
izafeten namının tebdili hakkında Ayıntab Me
busu Yasin Beyin teklifi kanunisi müzakere 
olundu. Memalikin birçok aksamında bu gibi 
ecnebi ve gayrimenus isimler mevcudolup bun
ların tebdili, nam ve unvanı, kuyudu resmiye 
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ve muamelât ve muhaberatı hususiyede teşevvü-
gatı mucibolmakta olduğundan bir usulü mutta
rit ve sâlimecle tetkik ve icrası Hükümetçe teem
mül olunması muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunmak üzere Makamı Riyase
te takdim kılındı. 18 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Van Adana 
Haydar Zekâi 

Kâtip Âza Âza 
Muş Atıf Yozgad 

Mahmud Said Süleyman Sırrı 

REİS — Bu bapta söz istiyen yok. Encüme
nin mazbatasını reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

.6. — Divanı Earbce gıyaben idama mahkûm 
ed'Umiş olan mülâzımısani Faik Efendi hakkında 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Adliye En-
c ilmeni maz bat ası 

REİS — - Mülâzimisani Faik Efendi hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Düşman tarafına firar etmekle maznunun-

aleyh olan sekizinci piyade alayının birinci ta
buru yaveri mülâzimisani Faik Efendinin As
kerî Ceza Kanununun 137 nci maddesi ahkâ
mına tevfikan idamına ve hukuku medeniyeden 
ıskat ve emval ye emlâkinin haczine dair Elee-
ziro Cephesi emrinde müteşekkil- Dört Numaralı 
Zâbitan Divanı Harbinden gıyaben sâdır olan 
18 Nisan 1337 tarih ve 264 No. lu mazbatada 
münderiç hükmün mahkûmu mumaileyh ek-
geçtiğinde Divanı Temyizi Askerî Kanununun 
36 ncı maddesi mucibince tekrar muhakeme 
edilmek üzer* hükmü vakiin alelusul tasdiki en-
cümenimizce muvafık görülerek berayı tasdik 
Heyeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Kâtip Âza 
Antalya Sinob 

Halil İbrahim Hakkı Hami 
Âza Âza 

Muş Karahisarı Sahip 
Mahmud Said Mehmed Şükrü 

Âza 
Kırşehir 

Givabi hükümlerin tasdiki vicahen muhake-
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mo icrasiyle mukayyedolan mesailde fa ide 
temin etmiyeceği ve çünkü tasdik dahi mııa-
melei vicahiyede keenlemyekün olacağı her 
ne kadar kanunu askerîde bir tasdiki âli fık
rası mevcut ise de o tasdiki âli Müdafaai 
Milliye Vekâletinin tasdikine muhavvel ola

cağı cihetle is bu karara muhalifim. 
Müfid 

REİS — Söz istiyeıı var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me

saili cenaiyedo^ gıyaben verilen ahkâm hiçbir 
vakit kabili tetkik ve temyiz değildir. Adliy-3 
Encümeninin bunun tetkikine salâhiyeti olmadı
ğından bunun derdestine ahkâmı vicahiye icra 
kılınmak üzere evrakın aidolduğıı daireye iadesi 
lâzımdır. 

ALÎ SÜRURİ Ei'. (Karahisarı Şarki) — Hük
mü veren neresidir? Reis Boy 

REİS — Divanı harbdir? 
NAFİZ B. (Canik) — Efendim usulü adli

de Mustafa Kemal Beyin buyurdukları gibi, 
gıyabi hüküm lor kabili tasdik değildir. Yani 
•Mah.kem.ei Temyize gitmez ve tetkik edil
mez. Fakat Divanı Temyizi Askerî Kanununda 
bu hususta sarahat vardır. Giyabi ^hükümler 
dahi Divanı Temyizi Askerîde temyiz edilir. 
Bugün onun mercii madiği için Meclisi Âliniz 
bu mesailde o makama kaimdir. Bahusus idam 
mesailidir. Usule tevfikan Meclis tasdik etme
lidir. Başka, hiçbir mânayı müfit değildir. 
Sırf. usulüne ri'ayeten yapılmıştır. Binaenaleyh 
derdestinde tekriri muhakeme edilmek üzere 
tasdik edilir. Yani edilsin, edilmesin bir mâ
na yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mec
lisi Âlinin bir kararı vardır. Divanı harblerin 
idam haklarında vermiş oldukları mukarrerat 
Meclisi Âlice tasdik edilecektir. 

ALÎ SÜRURİ Et. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, madem ki, hüküm esasen divanı harb-
den sâdır olmuş ve varittir, fakat madem 
ki, bugün Divanı Temyizi Askerî yoktur, ve her 
ne kadar o vazifeyi Meclisi Âlinin görmesi 
emri zaruri ise de yine usulü umumiyeye tev
fikan hiç tasdiki cihetine gitmemek daha 
evlâdır. Mademki, derdestinde tekriri muha
keme edilecektir. Alâhalihi bırakılmalıdır. 

ADLÎYE VEKİLİ RFFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, Nafiz Beyin, mütalâa-

~~ 89 
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lan Divanı Temyizi Askerî Kanununun 36 nci 
maddesidir. Orada diyor ki ; cinayete mütaal-
lik ve silki askerîden ve memuriyetten tardı 
mutazammın, idamı müstelzim ilâmatı gıyabi
yedir ki, derdestlerinde tekriri muhakeme edil
mek üzere tasdiki âliye iktiran eder. Burada 
tasdiki âliden maksat ancak Meclisi Âlinin tasdi
ki olduğu için ondan dolayı bu kanunim bu mad
desi tatbik edilmek üzere buraya gelmiştir. 
Kanunun sarahatine riayet lüzumu vardır. Eğer 
Meclisi Âli tasdiki âli tâbirini başka bir mâ
nada istimal etmek için salâhiyet verirse zaten 
derdesti halinde tekriri muhakemesi olacağın
dan tasdika lüzum kalmaz. Fakat tasdiki âli 
mânasının ne şekilde imalini tasrih etmek lâ
zımdır. 

REİS — Başka söz istiyeıı yok. Encümen 
mazbatasını reyiâlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, efendim. Kabul et-
miyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, İktisat Vekâleti intihabına baş-
lıyacağız. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) -— Reis Bey 
müsaade buyurunuz, efendim. Sıhhiye Encüme
ni, Sıhhiye Vekâleti için veçhesini tâyin etti. 
Takdim edeceğim. Heyetin malûmatı olsun, 
efendim, 

5. — TEKLİFLER 

1. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, İkti
sat Vekâletinin lâğvedilmesine dair kanun tek
lifi (2/432 Mükerrer) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim; İktisat 
Vekâleti intihabından evvel bir iki söz söyliye-
eeğim. İntihabın usulünü tâyin edecek değilim. 

REİS — Nedir efendim, nasıl olur? 
VEHBÎ Ef. (Konya) — İntihabat bir iki 

gün tehir olunsun, diyeceğim belki Meclis ka
bul eder, efendim. 

OPERATÖR Emin B. (Bursa) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun sekizinci maddesine tevfi
kan Sıhhiye Encümeni, Sıhhiye Vekâleti için 
lâzımgelen veçheyi tesbit etti. Ve şu lâyihayı 
da berayı tasdik Heyeti Âliyenize arz ediyor. 
Bunun esnayı müzakeresinde Heyeti Muhtere
minize durudiraz izahat verilecektir. Yalnız bu 
veçhe lâyihasını ilk defa olmak üzere Meclise 
arz ile iktifa ediyorum. 
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VEHBİ Ef. (Eonya) — Efendim, ahvali ha

zıra dolayısiyle, iki senedir, İktisat Vekâletin
den matlubolan. faide görülememiştir. Bu ah
vali haziranın izalesine kadar görülmek de 
mümkün değildir. Binaenaleyh Heyeti Vekilede 
bu hususun tezekkür olunması için bir takrir 
veriyorum. Lütfen takririmi dinleyiniz. Kabul, 
ademikabulü size aittir. 

REİS '— Vehbi Efendi Hazretlerinin teklif
leri bir lâyihai kanuniyedir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Hayır lâyihai ka
nuniye değildir. Heyeti Vekileye havale olun
mak üzere bir takrirdir. 

BEİS — Müsaade buyurun, efendim. Kanu
nen takarrür etmiş bir vekâletiniz vardır. Tak
ririniz, Heyeti Vekileye ait kanunun bir mad
desini tadil ediyor, (iktisat Vekâleti bir müdi-
rîyeli umumiye olarak bir vekâlete rabtedilsin), 
deniyor. Bununla intihap arasında ne münase
bet var? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Bilâkis beş 
müsteşarlığa taksim edilmelidir. 

BEİS — Müsaade buyurunuz, riea ederim. 
Efendi Hazretlerinin takriri tabiî bir lâyihai 
kanuniye şeklinde olduğundan Lâyiha Encü
menine havale ederiz. Orada tezekkür edilir. 

VEHBİ Ef. (Konva) Bİea ederim Heve-
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ti Vekileye havale edilsin ve takririm bir defa 
okunsun, efendim. 

BEİS — Olmazki.. Heyeti Vekilenin yapa
cağı bir şey değildir. Mevcut bir kanunun ta
diline dairdir. Burada yapamayız ki.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beis Bey 
bizim bir takririmiz vardı. Niçin okunmuyor? 
Yoksa sansüremi tâbi tutulacak? Evvelki gün 
Musa Kâzım Efendinin Biyaseti zamanında ve
rilen bir takrir okunmuş idi. 

REİS —- Bugün verilen takrir ertesi gün 
okunur. Usuldendir. Hem Meclisin ortasında 
böyle söylemenizi muvafık bulmuyorum. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. -— İktisat Vekilliği için intihap (İzmit 
Mebusu 8ırn Bey intihabedilmistir.) 

BEİS -•-• Efendim; intihabata başlıyoruz. 
(Esami okunarak intihabata başlandı.) 
Hilmi Bey (Ankara), Hacı Ttahir Efendi 

(İsparta), Mustafa Bey (Karahisarı Şarki), tas
nifi araya memur edildiler. 

BEİS — Tasnifi âna neticesine kadar te
neffüs edilmek üzere celseye nihayet veriyo
rum. 

(Hitamı Celse saati: 2) 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 2,20 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

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

REİS — Efendim İktisat Vekâleti için icra ' 
kılman intihabata (213) zat iştirak etmiş; (15" 
müstenkife karşı (107) reyle, İzmit Mebusu 
Sırrı Bey ihrazı ekseriyet etmiştir. (Alkış) (Al
lah muvaffak etsin, sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Heyeti Muhteremenin 
hakkımda gösterdiği itimat ve teveccühe te

şekkür ederim. Bu teşekkürü ne suretle eda ede
ceğimi burada söyliyeeeğim söz ile değil, gös
tereceğim efal ile ispat edeceğim. Cenabıhak-
km muavenetini temenni ederim. (Alkış) 

REİS — Efendim, birer ikişer maddelik iki 
kanun vardır. Birinci müzakereleri yapılmış. 
İkinci miteakeresi kalmış.. 
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î : İM 19. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) Şûrayı 

Devlet intihabı-yapılacaktı. Takdime.) İm inti
habı yapalım. 

REİS — Efendim, iki maddeden ibarettir. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 15 sene küreğe mahkûm Işkodrah Arap 

Cemil'in affına dair kanun lâyiham ve Adliye 
Encümeni mazbatası. (1) 

îşkodralı Arap Cemil'in bakıyei müddeti ceza-
iyesinin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene kürek cezasına mah
kûm olup elyevm Kırşehir hapsanesinde bulunan 
Îşkodralı Arap Cemil'in mûlûliyeti daimeye müp
telâ olmasına mebni bakıyei müddeti cezaiyesi 
affedilmiştir. 

REİS —- Efendim, ikinci müzakeresidir. Mad
de hakkında tadilname yokrur. Birinci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunim icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

BEİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti ımıum iyesin i kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş--
tir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Tarihi neş
rinden muteberdir diye bir madde lâzımdır. (O 
mesele bitti sadaları) 

2. ~~ Divanı Harbce idama mahkûm (Alay 
40 efradından) Keskin'in Çengelli karyesinden 
Bekiroğlu Hasan'in affı hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Efendim, ikinci müzakeresi yapıla
cak bir kanun daha var. 

(1,2) Birinci müzakeresi 143 ncü içtima zap-
tındadır. 

1.1338 0 : 2 
' Divanı Harbce idama mahkûm Keskin'in Çen

gelli karyesinden Bekiroğlu Hasan "in affı hak
kında Kanun 

MADDE 1. — Alay 40 Bl. 5 efradından iken 
müsellâhan firar cürmünden dolayı Dördüncü 
Fırka efrat Divanı Harbinden idamına karar 
verilip mazbatai hükmiyesi Birinci Ordu Kuman-
danlığmea tasdik edilen Çengelli karyesinden 
Gazel oğullarından 1315 tevellüttü Bekiroğlu 
Hasan'in idam cezası affedilmiştir. 

REİS ~ Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.... 

(Kabul sadaları) birinci maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Müda-
f aai Milliye Vekili memurdur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tarihi neşrin 
den muteberdir. Diye mutlaka bir madde koy
mak lâzımdır. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) 
—• Efendim geçen gün kısmen müzakere edildi
ği halde tehir edilmiş olan bir af kanunu vardı. 
Rüfekayı muhteremeden rica ederim, hafi cel
sede bunu bugün müzakere edelim. Çünkü aleni 
celsede söylenmesi gayricaiz birtakım şeyler 
vardır. Onun için hafi celsede müzakeresini tek
lif ediyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) ~r Şûrayı Devlette bu 
kadar evrak bekliyor. Bir an evvel intihabatı 
yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bunun 
müzakeresini Cumartesi gününe bırakalım. 

RElS — Dahüiye Vekili Fethi Beyin .teklifi 
veçhile bunun bugün müzakeresini kabul eden- . 
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

(İkinci celsenin mabadı hafidir.) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 3,30 sonra 

REİS — Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

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

REİS — Efendim kanun okunacaktır. 

3. — Arzı istiman eden kaatü tlyas ve refik
lerinin bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına da
ir kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası (1) 

Tecili takibat hakkında Kanun 

MADDE 1. — Şekavet erbabından olup da 
şimdiye kadar istiman etmiş veyahut işbu kanu
nun her kaza merkezinde tarihi ilânından^ iti
baren bir malı zarfında istiman edecek kesan 
hakkında tecili takibat kararı ittihazına ve le-
delicap bu bapta bâz# kuyut ve şurut vaz'ma 
Heyeti Vekile mezundur. 

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

(1) Evveliyatı 143 ncü içtimadadır. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdu r. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim şimdi heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reye vaz'ediyorum. Reyinizi istimal bu
yurunuz. (Reyler toplandı.) 

Efendim 72 kabul, 53 rettir. Bu suretle rey 
vermiş olan rüfekânm adedi 125 dir. Halbuki 
160 olmak lâzımgelir. Muamele tamam değildir. 
Efendim bundan sonraki içtim ada tekrar araya 
arz edeceğiz. 

Cumartesi günü içtima etmek üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

T, B M, M. Matbaası 


