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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 30 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KATİPLER : Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Ragıb B. (Kütahya) 

REİS -— Efendim! Celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık İmlâ--
sası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Heyeti Vekileden mevrut Rüsumat Müdiri-
yeti Umumiyesi bütçesiyle , Düyunu Umumiye 
bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki levayihi 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, Kars 
Kongresinde akdedilen Muahedename ile Ukran-
ya Hükümeti ile Münakit Ahitname Hariciye 
Encümenine, İspirto ve ispirtolu mevaddı ispen
çiyariye imaline mütaallik lâyihai kanuniye Ka-
vaııin ve Muvazenei Maliye encümenlerine, Ferağ 
ve İntikal harçlarına dair lâyihai kanuniye Def
teri Hakani ve Muvazenei Maliye encümenleri
ne, Hububat Gümrük Resminin tenzili hakkın
daki lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encü
menine, Tokad Mebusu Rif at Beyin, İŞehit 
zâbitan ailelerine birer varakai takdiriye veril
mesine dair teklifi Lâyiha Encümenine, Tu'rialı 
Hilmi Beyin, Umura Hariciyeye mütaallik sual 
takriri Hariciye Vekâletine havale olundu. Rı
za Nur Beyin, vusulüne kadar Sıhhiye Vekâleti 
için bir vekil intihabına dair Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi kıraat olunarak evvelce Rıza 
Nur Bey tarafından tevkil edilmiş olan Saru-
han Mebusu Celâl Beyin mezkûr vazifeyi tekrar 
deruhde eylemeleri kabul olundu. Azayı kiram
dan ordunun geri hidematmdan bâzılarının ne
zaretine memur edilen zevata dair Başkuman
danlık tezkeresi kıraat edildi. Kırşehir Mebu
su Cemaleddin Çelebi Efendi ile Urfa Mebusu 
Hacı Hayalî Beyin vefat eylemiş olduklarına dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi okunarak hürmeten 
celse beş dakika tatil edildi. 

ikinci Celse 
Musa Kâzım Efendi tarafından küşadedile-

rek Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfekası-
nm, Meclisin müddeti içtimai hakkındaki tek
lifinin şayanı müzakere olup olmadığına dair 
müzakere cereyan ederek neticede teklif şayanı 
müzakere görülüp Kanunu Esasi Encümenine 
havale olundu. Adana'da ilân edilen Affı 
Umumi Kanununun tefsirine ve hıyaneti vata
niye cürmünden dolayı idama mahkûm edilen 
Hacı Hasanoğlu Cin Said'iıı cezasının on beş 
sene küreğe tahviline ve casuslukla mahkûm Yor-
gioğlu Dimostokli 'nin evrakının mahalline ia
desine ve Tırıs Mehmed ile rüfekasmm tahliye
lerine dair Adliye Encümeni mazbataları kıra
at edilerek kabul olundu. 

Karahisar Mebusu Mustafa Hulusi Efendi
nin, Beşereli Mustafa Efendinin affına dair tek
lifi Lâyiha Encümenine ve Aydın Mebusu Tah
sin Beyin, şehit Mülâzim Ferid Efendinin mü
terakim maaşatma dair sual takriri, Müdafaai 
Milliye Vekâletine Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin, Çiçek hastalığına dair sual takriri 
Dahiliye Vekâletine havale edildi*. Bil âhara Tet
kik Encümeniyle heyeti için ikinci defa intihap 
icra edilerek Cumartesi günü içtima ulunmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım /'iya Hurşid M. Ragıb . 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

3 . — LÂYİHALAR 

/. — Adana Darülhilûfc Medresesi için Her'-
iye Vekâletinin 1337 senesi bütçesine tahsisat 
ilâvesne dair kanun lâyihası. 

REİS — Heyeti Vekileden mevrut Adana 
Dârülhilâfe Medresesi tahsisatın m Ser'iye Ve-
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î de eümlei vezaifiııdendir. lııdelhace mezkûr ve

kâletler bütçesinden bâtasarruf bunlara icrayı 
muavenet iktiza eder. Vilâyet ve elviyede bu 
misillû vukubulmakta olan teşebbüsatı hayri-
yenin tevsi ve teşviki zımnında merkezce de 

I muaveneti nakdiye ve fikriye suretiyle alâka 
göstermek hayat ve istikbali memleket için pek 
lâzımdır. Binaenaleyh Konya'ca ianei hamiyet-
mendan ile vücude getirilen darüleytama şimdi
lik hiç olmazsa umumi bütçeden yirmi bin lira 
itası suretiyle muavenet edilmesi zımnında zir-
deki mevaddı kaıraniyeniıı kabulünü teklif ede
riz. 

î : löl 38. 
kâleti bütçesine ilâvesi hakkında lâyihai kanu
niye vardır. Muvazeni Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz.* 

4. — TEKLİFLER 

l. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Mirî orman
lardım köylülerin ruhsatname ile çıkaracakları 
kereste hakkında kanun teklifi (2/343) 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, kereste 
katiyatına dair teklifi kanunisi var. Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

5. — Mazbatalar 

i. — Konya Mebusu Vehbi Efendi ile rüf.e-
kasının, Konya Darüleytamı için Bozantı'daki 
keresteden meecanen 294 metre mikâbı itasına 
ve Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle refikinin 
Konya I) arüley tamına yirmi bin lira ita kılınma
sına dair kanun teklifleri ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/303, 2/357) 

REİS — Konya Darüleytamı için Muaveneti 
İçtimaiye bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki 
kanuna dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var. Okunacak. 

5 Mayıs 1337 
Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe 

Konya vilâyeti dâhilinde Araman, Ereğli, 
Ernıenak, Sultaniye kazaları harieolmak üzere 
(3 326), zükûr, (2 635) inas olarak ceman 
(5 961) yetim olduğu ve mezkûr kazalar eyta
mının da derdesti tesbit bulunduğu anlaşıldı. 
Bunların talim ve terbiyeleri için Konya kasa
basında ianei hamiyetmendan ile bir Darüh 
eytam tesis edilmiş ve bir hayli de iane dere-
olunnmştur. 

Cenabıhaktan başka kimseleri olmıyan ve 
babaları, kardeşleri bizim husulü saadetimiz 
için ifnayı vücudeyliyen bu yavrucukları nafi 
birer uzuv olarak yetiştirmek Heyeti TJmumi-
yeye ait vazaiftendir. Vilâyetçe her türlü vesa
ite müracaatle mahallen temini tahsil ve terbi
yelerine çalışılıyorsa da eytamın baliğ olduğu 
yekûn itibariyle bunun yalnız nıahallerince te
minine imkân olmadığı bedihıidir. Bu yavrucuk
ların husulü saadetlerini düşünmek Maarif ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletlerinin 

Mevadı Kanuniye 

MADDE 1. — Konya'da ianei hamiyetmen-
dan ile tesis olunan Darüleytama senei hali-
yeye, aidolarak 20 bin lira ita kılınmıştır. 

MADDE 2. İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE o. — işbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

Konya Konya 
Kâzını Hüsnü Musa Kâzım 

Riyaseti Oelileye 
Esbabı Mucibe 

Konya'da evlâdı şüheda için bir Darüley
tam. tesis ve inşasına mübaşeret kılınmıştır İş
bu Darüleytama alman evlâdı şüheda yalnız 
Konya çocukları olmayıp bilâtefrik her taraf 
etfali kabul olunmuştur. Tahminen altmış bin 
lira kadar teberru at vukubulmuş ve bunlarla 
esaslı akarat inşasına tevessül edilmiştir. Aka-
ratı ıneskûre için iki yüz doksan dört, metre 
mikâbı keresteye ihtiyacolduğu ve hasbelhal 
tedarikine imkân olmadığı ve teberrııatı mâruza 
ile de ancak levazımı sairesinin kısmen tedariki 
mümkün olacağı anlaşıldı. Evlâdı şühedaya ait 
böyle bir teşebbüsü azîmin yarı yolda kalmasını 
Meclisi Âli elbette tecviz buyurmaz. Bugün 
yüzlerce şehit evlâdı toplanmış, irfah ve ikdar 
olunmuş ve talim ve terbiye edilmekte bulun
muştur. Bunların dağılması bittabi doğru de
ğildir. Bozantı civarında maliyeden Müdafaai 
Milliye Vekâletine müdevver bir hayli kereste 
bulunduğu ve bunlardan (294) metre mikâbı
nın bilâbedel Darüleytam inşaatına terki halin-
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î : 151 28. 
de temini maslahat mümkün olacağı tahkikatı 
resmiye ile anlaşılmış olduğundan işbu maksadı 
hayır ve nafiin bir an evvel husulü zımmmda 
zirdeki mevaddı kanııniyenin müstaeelen mü
zakere ve kabulünü teklif eyleriz: 

MADDE 1. — Maliye Vekâletinden Müda
faa! Milliye Vekâletine terk olunup Pozantı'da 
ve Bilemedik'de bulunan muhtelif cins kereste
den (294) metre mikâbı Konya Darüleytamma 
bilâbedel terk edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Müda-
i'aai Milliye», ve Maliye vekilleri memurdur. 

^MADDE o. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. , 

12 Teşrinievvel 1837 
Konya mebusları 
Vehbi, Musa Kâzım, Kâzım Hüsnü. 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Konya Mebuslarından Kâzım Hüsnü, Vehbi 
ve Mıısa Kâzım Efendilerin, Konya Darüley
tamma yirmi bin lira ita ve Hükümete ait ke
restelerden iki yüz doksan dört metre mikâbı
nın dâri mezkûre bilâbedel terki hakkındaki 
iki kıta teklifi kanunileri tevhiden Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri huzuriylc müzakere 
ve münakaşa edildi. Bilemedik'de Hükümete 
ait kereste varsa tercihan matlup kerestenin ter
ki, yoksa muaveneti nakdiyenin ifası lüzumu 
tesvibedilerek kereste keyfiyeti istiknah ettiril
miş ve Bilemedik'teki kerestenin kısmen sarf 
ve kısmen dahi ihtiyacı askerîye karşılık tutul
duğu ve binaenaleyh kerestenin verilemiyeeeği 
anlaşılmıştır. Konya vilâyeti dâhilinde şehit ve 
muhacir ve yerli eytamı olarak 8 000 kadar ço
cuk tesbit edildiği ve bunlardan bir kısmının 
küşadedilen. Darüleytamda talim ve terbiye 
olunmakta bulunduğu tahkik olunmuş ve böy
le bir emri hayır için muaveneti nakdiye icrası 
ittifakla encümenimizee kabul ve tasvip kılınmış
tır. Ancak hasbelhal yirmi bin lira itası müna
sip görülememiş ve senei haliyeye mahsuben darı 
mezkûr inşaatına ve diğer her türlü ihtiyaca-
tma sarf olunmak üzere on bin lira verilmesi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Eytamın iaşe ve talim ve ter
biyeleri için Konya'da küşadedilmiş olan Da-
rüleytamm inşaatına ve masarifi daime ve sa-
iresine medar olma!» üzere 1337 Sıhhiye ve Mu-

1.1338 0 : 1 
| aveneti İçtimaiye bütçesinin (193 B) faslına 

on bin lira ilâveten kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE o. — İşbu Kanunun icrasına Maliye, 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri me
murdur. 
şeklinde tadil ve tashih kılınmakla lieclittasdik 
Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

30 Teşrinisani 1337 
I Reis Mazbata M. Âza 

Saruhan — Siverek 
I Raşad Kâzım Hüsnü Sırrı 
i Kâtip Âza Âza 

İçel İstanbul İstanbul 
Şevki — Mehmed Neşet 

Âza Âza 
Antalya Niğde 

Ali Vefa Hakkı 
/ TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey imza 
eden arkadaşlar meyaıımda bulunmaklığınız 
dolayisiyle Makamı Riyaseti işgal edemezsiniz. 

REİS.— Mazbata Muvazenei Maliye Encüme-
ninindir. Mahaza Riyaseti terk ediyorum. 

(Makamı Riyaseti İkinci Reis vekili Şeref Bey 
(Edime) işgal eylemiştir.) 
• REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü

meni namına söz söyliyceek kim var? (Mazbata 
Muharriri yok sesleri). 

I KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Mazbatada 
malûmatı kâfiye vardır. Söz söylemeye hacet 

I yoktur. 
REİS — O halde maddelere geçilmesini ka

bul edenler lütfen el kaldırsın kabul edilmiştir, 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki).— Ekseri

yetin husulüne eller kalktığı malûm olmadan 
ekseriyet vardır diyorsunuz. 

I ' REİS — Rica ederim Mustafa Bey, sükût 
I ediniz! 

Konya Darüleytamı için 1337 Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye bütçesine zamaim icrasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Eytamın iaşe, talim ve terbi
yeleri için Konya'da küşadedilmiş olan Darül-
eytaraın inşaatına ve masarifi daime ve sairesi-

J ne medar olmak üzere 1337 Sıhhiye ve Mııave-

_ 160 - . 
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neti içtimaiye bütçesinin (193 B) faslına on bin 
lira ilâveten kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — «Eytamın ta
lim ve terbiyeleri için» cümlesi zaittir, hazfe
dilsin. 

REİS — Efendini; madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Söz istiyen var mı"? (Hayır sesleri) 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye 
vaz'ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
paranın bir ay zarfında sarfı gayrikabildir. 
Sarfına mezuniyet verilsin. 

REİS — Efendim, isterlerse o zaman veririz. 

2. — Usul/ü Muhakematı Cezaiye Kânununa 
tezyit edilecek tnaddeler hakkında kanun lâyiha 
sı ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Usulü Muhakematı Cezaiyenin ta
dili için bir teklif var. Bunun hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası okunacak. 

9 Mayıs 1337 tarihli muamelâtı ithamiyenin 
ilgası hakkındaki Kanuna müzeyyel lâyihai 

kanuniye sureti 

MADDE 1. — Müstantiklerce men'i muhake
me ittihazından sonra cürmün zahire ihracına 
medar olacak şehadet ve delâili cedide zuhurun
da, yeniden tahkikat icra ve karar ittihazı evvel
ce tahkikatı icra eden müstantika aittir. Ancak 
alâkadaran tarafından vukubulacak itirazat üze
rine işbu tahkikat müstantiğin mensubolduğu 
İstinaf Reisi veya vekilinin tensibedeceği bir 
müstahtiki mahsusa da havale olunabilir. 

MADDE 2. — Deavii cinaiye muhakematmda 
şahitlerden birinin kâziben şehadeti halinde doğ* 
rudan doğruya reisi mahkeme veyahut alâka-
daranm talep ve iddiası üzerine heyeti hâkime 
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tarafından şahidi kâzibin tevkifine karar ita ve 
mahkemenin bulunduğu mahal müstaııtikı ta
rafından ahkâmı umumiye dairesinde tahkikatı 
ifa ve ikmal olunur. 

MADDE 3. — Takibatı kanuniyeye tâbi tu
tulan bidayet hükkâm ve müddeiumumileriyle 
kadılar haklarındaki tahkikat mensuboldukları 
istinaf mehakimi rüesası ve istinaf hükkâm ve 
müddeiumumüreiyle adliye müfettiş ve devairi 
merkeziye müdiranmm tahkikatı da mahkemei 
Temyiz Reisi evveli tarafından münasip görü
lecek civar istinaf reislerinden birine havale edi
lir. İşbu azalar müstantik sıfat ve salâhiyetini 
haizdirler. Bunlar tarafından verilecek tevkif 
ve tahliye kararlarının tasdiki ve ittihaz kılına
cak mukarrerata karşı ahkâmı umumiye dairesin
de alâkadaranı tarafından vukubulacak itirazatm 
tetkiki vazifesi de kendilerini memur eden rüe-
saya aittir. 

3Temmuz 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 
Şer'iye Vekili Adliye Vekili 

Fehmi Refik Şevket 
Dalfiliye V. N. Hariciye'Vekili 

Refik Şevket Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hüsnü Hamdullah Subhi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekili Umumiye V. 

Dr. Refik Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 228, 

229 scu maddeleri yerine kaim olmak üzere ber-
veçhi âti madde kabul edilmiştir: 

MADDE 1. — Müstantik kararnamesinde 
zayıf addolunmuş delâili takviye edecek veyahut 
vukuu hale daha ziyade ittılâa medar olarak ha
kikati halin zahire çıkmasını mucibolacak surette 
vukubulan şahadetler ve zuhur eden zabıt ceri
deleri ve evrak ve delâili saire, delâili cedide 
addolunur. Bu suretle delâili cedide zuhurunda 
yeniden tahkikat icra ve karar ittihazı müddei
umumiliğin talebiyle evvelce tahkikatını icra 
eden müstantiğe aittir. 

~~ ıeı.— 



î : 151 28.: 
Usulü Muhakematı Cezaiyenin iki yüz sek

sen birinci maddesi berveçhi âti tadil edilmişti : 

MADDE 2. — Tetkikat iktizasmea bir şahi
din şehadeti kâzip olduğu görünürse reisi mah
keme müddeiumuminin ve müddei şahsının ve
yahut maznunun talep ve istidası üzerine veya
hut re'sen derekap şahidi merkumu tevfik etti
rebilecek ve işbu cürmün tahkikatı mahkeme
nin bulunduğu mahallî müstantiki tarafından 
ifa olunacaktır. 

Usulü Muhakematı Cezaiyenin 391 nei mad
desi berveçhi âti tadil edilmiştir : 

MADDE 3. — Maddei sabıka ahkâmına tev
fikan tâyin kılman müstantik tahkikat vakıa
sını mutazammm zabıt varakalarını ve evrakı 
saireyi müştekâanh bidayet mahkemesi hükkâ-
mmdan mensubolduğu mahkemei istinaf reisine 
ve mahkemei istinaf hükkâmmdan ise Mahke
mei Temyiz Ceza Dairesi Reisine mazrufen ve 
menhuren gönderecek ve onlar dahi gerek bu 
tahkikatın ve gerek evvelki evraktan istihsal 
edecekleri malûmat üzerine icabettiği halde 
maznununaleyhi misafireten tevkif ettirecek ve 
tevkifnamede maznununaleyhin nere tevkifha
nesine konulması lâzımgeleceğini tâyin eyliye-
cektir. Bundan sonra Mahkemei Temyiz Ceza 
Dairesi muamelâtı vakıaya mütaallik evrakın 
derhal başmüddeiumumiye ve vilâyet mahke
mei istinafı reisi vilâyet müddeiumumisine em
redecek ve başmüddeiumumi veya müddeiumu
mi dahi evrakı aldığı tarihten itibaren beş gün 
zarfında maznununaleyh hakkında vâki olmuş 
olan iştikâ üzerine tanzim edeceği iddianamesini 
evrakiyle beraber dersaadette Mahkemei Temyi
zin Hukuk Dairesine vilâyetlerde istinaf riya
seti tarafından bittefrik istinaf âza ve âza mü-
lâzimlerinden teşekkül edecek üç kişilik heyeti 
ithamiyeye arz eyliyeeektir. 

1 Teşrinisani 1337 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) 'L- Bu 

kanun tabı ve tevzi edildi mi? (Tabedilsin sesleri) 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Öy

le bir defa okunmakla zannetmem ki, azayı kiram 
bir fikri ^mahsus-edinebilsinler. Usulü muhake-
mati cezaiyenin bâzı maddelerinden bahsolunu-
yor. Acaba c maddelerin şekli hazırı nedir?. (Ali-
mikül) değiliz ki, hepsi hafızamızda mevcut bu
lunsun. Onun için tabı ve tevzi edilmeli ve ber-
mucibi nizam yirmi dört saat sonra müzakeresine 
başlanmalı. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Süruri Bey biraderimiz kanunun 
tab olunduğunun farkında değildirler. Hattâ on 
beş gün evvel tevzi olunmuştur. Matbu elimizde
dir. 

ALİ SÜRURİ Ef (Karahisan Şarki) — öy
le ise tevzide hata vardır. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Tadil 
edilen kanun, yani hem muaddel ve hem muad-
dil olarak karşı karşıya gelmeksizin müzakere. 
kaabil değildir. Binaenaleyh tadil edilen madde
ler yeniden tabedilmelidir; bizce her ikisi de ma
lûm olmalıdır. Bu nedir? Bilmiyoruz ki, buna dair 
söz söyliyeceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu tevzi 
edilerek üzerinden zaman geçtikten sonra bâzı 
arkadaşların imali zihnetmemesi bugün yeni ih
tiyaçların dermeyamna sebep olur. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Tevzi 
akabinde ruznameye konulmalıdır ki : Mesele 
bu suretle tenevvür etmiş olsun. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Mesele, bir hakikati kanuniyeye 
riayet meselesidir. Arkadaşlar tevzi olunmadığını 
söylüyorlar. Bendenizce diğer bir celsede müza
keresinde mahzur yoktur. Mesele tenevvürdür. 
Tabına da lüzum yoktur. Esasen bu kanunu tek
lif etmekten maksat, muamelâtı ithamiyenin ilgası 
hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle ilga et
miş olduğumuz faslı evveli ihyadir. Yani mey
danda mevcut bir madde yok; olmadığından do
layı bunları koyuyoruz. Ancak Adliye Encüme
ninin mütalâası her maddenin ilgası mânasında 
değildir. Lâzım olanlar bakidir. Biz bunu ipka 
olunmuş diye yeniden zeyiKyapmaktan ise aynı 
maddeleri icabata göre tadil edelim, dedik. Me
sele ondan tahaddüs etmiştir. Binaenaleyh ma
demki öyle arzu ediliyor, bendenizce, Meclisin 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri namına 
Abdullah Azmi Karahisan Sahib 

Mehmed Şükrü 

Kâtip Âza Âza 
Niğde Konya ——— 

Mustafa Hilmi Musa Kâzım 
Âza Âza Âza 

— Sinob 
Hakkı Hami 
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tenvirine hizmet etmek için bir celse daha tehi
rinde mahzur yoktur. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ma
demki lâyiha tevzi edilmiş ve pek az arkadaşlar 
almışlar, şu halde o tevziin kalemce lâyiki ile icra 
edilmediği anlaşılıyor. Makamı Riyasetin nazarı 
dikkatini celbederim. Bu bir... İkincisi Hafız 
Melımed Beyin bir teklifi var, eski maddeler de 
tabolunsun diye; eğer henüz tabedilmemiş olsay
dı, bendeniz de bu teklife iştirak ederdim. Madem
ki tabedilmiştir, tekrar ihtiyarı külfetle' eski mad
delerle beraber tabı için zannederim ki, hem za
man ister, hem çok masraf ister; binaenaleyh di
ğer bir celseye taliki ile lâyihaların hüsnü suretle 
ve umum arkadaşlara tevziini rica ederim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Biz ka
nunu tadil etmek istiyoruz. Heyet azayı kiram 
eski kanunla yeni kanunu görmedikçe hangisi da
ha iyidir, eskisi mi daha iyi? Yenisi mi daha iyi? 
Olduğunu görmeden beyanı mütalâa edemez. Gör
meli ve mukayese etmelidir İd, beyanı mütalâa. 
edebilsin. Yeni bir kanun değildir, bu, tadilât
tır. 

ADLÎYE VEKİLİ R E F l K ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim hep dâva meselenin ten
virine aittir. Buna itiraz olmaz ki, yalnız Pazar
tesi günü her halde bu kanun müzakere olunma
lıdır. Bu kanunlara ihtiyaç çoktur efendim. Ad
liye işleri müşevveş bir hal almıştır. 

REÎS — Efendim Ali Süruri Efendinin bir 
teklifi var; yeniden tabedilsin, Pazartesi günü 
müzakere edilsin, diyorlar. Halbuki kanun zaten 
tabedilmiştir ve iki maddeden ibarettir. Hattâ 
tevzi de edilmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ye
niden tevzi olunmalıdır. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Memurin Mııkakemat Tetkik Heyeti ile 
encümeni için intihap 

REÎS — Memurin Muhakenıat Tetkik Encü
menine yapılan intihap da (190) zat reye iş
tirak etmiş, (34) müstenkif var. (156) rey ve
rilmiş. En fazla kazanan rey (85) almasına na
zaran iştirak edenlere nispetle ekseriyet hâsıl 
olamamıştır. On beş kişilik muhakenıat heyeti 
için yapılan intihabatta (163) zat reye iştirak 
etmiştir. Yirmi dokuz müstenkife karşı seksen 
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üç reyle Emir Paşa (Sivas) ihrazı ekseriyet et
miş, diğerleri için ekseriyet hâsıl olamamıştır. 
Yeniden intihap lâzımdır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Yapılacak in
tihap üçüncü defa olduğu için reyi izafidir, 
efendim. 

REÎS — Evet reyi izafidir. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Ekseriyet 

alanlar okunsun, efendim. (Esami okunsun, 
sedaları) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey yirmi kişinin esamisi okunacak. Bu müd
det zarfında vakit geçecek. Bunun için esami 
salona talik edilsin. (Esami okunsun, sedaları) 

Tetkik Encümeni için ihrazı ekseriyet eden
ler : 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) 85, Ali Sü
ruri Ef. (Karahisarı Şarki) 80, Hakkı B. 
(Van) 77, Behçet B. (Kângırı) 70, Hacı Fevzi 
B. (Elâziz) 67, Rasim B. (Elâziz) 58, Yusuf 
Ziya B. (Bitlis) 57, Sırrı B. (Ergani) 50, Sü
leyman Sırrı B. (Yozgad) 47, Şevked B. (Ba-
yezid) 46, Hüsnü B. (Bitlis) 41, Ata B. (Niğ
de) 40, Lûtfi B. (Malatya) 33, Nafiz B. (Ca-
nik) 25, Atıf B. (Kayseri) 21, Esad B. (Lâ-
zistaıı) 32, Hasan Basri B. (Karesi) 20, Hay
dar B. (Van) 20. 

Tetkik Heyeti için ihrazı ekseriyet edenler : 
Besim B. (Kastamonu) 80, Atıf B. (Kayse

ri) 62, Hüseyin Avni B. (Erzurum) 76, Esad 
B. (Lâzistan) 61, Emin B. (Canik) 68, Hacı 
Ilyas Sami Ef. (Muş) 64, Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane) 67, Ata B. (Niğde) 59, Lûtfi B. (Ma
latya)- 53, Hakkı Hami B. (Sinob) 67, Müfid 
Ef. (Kırşehir) 60, Haydar B. (Van) 53, Nafiz 
B. (Canik) 49, Hasan Basri B. (Karesi) 46, 
Mahmud Esad B. (îzmir) 44, Kadri B. (Siird) 
35, Ruşen B. (Gümüşane) 31, Ali Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki) 42, Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad) 29, Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) 30, 
Behçet B. (Kângırı) 31, Zülfü B. (Diyar-
belkür) 28, Vehbi Ef. (Konya) 28, Fevzi Ef. 
(Ma'latya) 23, Süreyya B. (Saruhan) 22, Ali 
Ef. (İçel) 23, Hafız Mehmed B. (Trabzon) 
35, Saldık B. (Kırşehir) 19, Dursun B. (Ço
rum) 27.. 

R E Î S — Efendim, buda bitti. înftümbata 
başlıyacağız, 
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HACİ AHMiEI) HAM)! Ef. i(iM.ıış) — 

Efendim. !bu suretle iki İreyete bir mt intiha-
ibohmuyor. 'Bunları ayrı ayrı intihıahe delim. 
Bu efcseriyei kanaman aaJka duşlarım w. hangisi
ni tevcih edeceklerse söylesinler. yabalını ve 
mesele de bitimiş olsun. 

REİS — Edendim bir talkrir var okunacak. 
NAFİZ B. (Oanik) — Efendini, dokuz ki

şilik teîtlkük encümenimde bemldenizin ismim 
de vali*. Diğer encümenlerde İşim. ço>ktur, vatk-
tim de yoktur. Bu encümene benli yazmayınız. 
On 'beş (kişilik encümeni kabul ed'erlim. 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, 
usulü intihaba dair bir İki söz 'söyliyeeeğim. 

Arfkadaşlar, bu meselemin içimden çılkama-
yışmıızm başlıca sebebi, iki heyeti birden inıti-
baibetmeıııizdir. Binaenaleyh iliç defa birinci
sini intihabedelihı. Diğerini de bilâhaıta inti-
halbederi"/. Bu suretle revlerde muvazeınet bâ-
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•sil olur. Ekseriyet de temin edilmiş olur.' Hal
buki diğer suretle her ikisini birden yapacak: 
•ölursalk reyi er dağılacaik ve Ekseriyet hiçbir 
za'anın buiunamıyaeaiktır. (Pek muvıafılk ses-
1leri.) 

REİS — Etendim, esasen bu defa ekseriye
t i izafiye vardır. Ayrı ayrı intihap yapmaya lü
zum yoıktur. 

Konya Darrül'eytaünı için sıhhiye bütçesine 
zemaim icrasına, dalir olan fcanun tasnifi ârâ 
motlic'esinde beş müstenkif ve 21 redde karşı 
140 reyle 'kabul edilmiştir. 

Efendim! Tetkik Encümeniyle Heyetinin iıı-
tibabatma başlıyoruz. (Esami okundu.) 

Esad B. (Lâzistan), Hilmi B. (Ardahan), 
Hacı Süleyman Ef, ((tamir) tasnifi anaya mie-
mur edildiler. 

On dakika teneffüs 

(Kapanma saati : 4 ) 

(ikinci celse hafidir) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 5 Sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim Müdafaa! Milliye Vekâl •-
letine avans itasına dair teklifi kanuniyi okutu
yorum. 

2. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, Mü
dafaai Milliye Vekâleti bütçesine iki milyon lira 
avans itasına dair kanun teklifi (2/444) 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekillerinin he

yeti idariye hakkındaki izahatı mebsutalarma 
binaen mesalihi askeriyenin halelden vikayesi 
emrinde bervechi âti maddei kanuniyenin müs-
tacelen kabulünü ve tahsisatı munzamına ihtiyacı 

hakkındaki hesabın dairei aidesince encümene 
bir hafta içinde itası esbabının istikmalini teklif 
ederim. 

29 . I . 1338 

Mersin 
Salâhaddin 

Müdafaai Milliye bütçesine iki milyon lira 
avans itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Müdafaai Milliyenin ihtiyacatı 
müstacelesine sarf edilmek ve Muvazenei Maliye 
Encümenine ibraz olunacak hesap üzerine encü-
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mence teklif olunacak miktardan maiısubu icra 
kılınmak üzere dairei mezkûre bütçesine iki mil
yon lira avans ita kılınmıştır. 

REİS — Efendim birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

R E l S — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

(Heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye ko
nup âra toplanmaya başlandı.) 

RElS — Efendim, rey vermiyen arkadaşlar 
varsa lütfen reylerini versinler. 

Efendim: Neticei arayı bildireceğim. Müdafaai 
Milliye bütçesine iki milyon liralık Avans Ka
nununa rey veren zevat (146), şu hale nazaran 
muamele natamam. Nisabı müzakere* yok. Sekiz 
redde karşı (138) reyle kabul edilmiş, fakat mu
amele natamam kalmış. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
bu meselede muhalefet yokteır. Fikrime nazaran 
Maliye Vekili avans verebilir. Zaten hesap da 
çıkacaktır. Binaenaleyh Maliye Vekili Beyefendi 
bu kanaati umumiye üzerine avans verebilir. 

ÎHSAN B. (Cebelibekeket) — Muameleyi Pa-
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zartesi günü ikmal ederiz. Fakat parasını bekli-
yen mütaahhitler var. 

REİS — Mademki Maliye Vekili idare edecek, 
o halde Pazartesi günü içtima edelim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bütçedeki paranın hepsi bitmiş. 
Bendeniz Meclisi Âlinize arz ettim. On para 
elimizde yok. Parasız Müdafaai Milliye umu
ru nasıl döner? Hem yarın her şey durur. Zâ-
bitan gelmiş, harcırah istiyor. 

FİLOZOF FEYZİ Ef. (Malatya) — Ma
demki tacil ediliyor. Meclis yarın içtima etsin. 

FAlK B. (Edirne) — Reis Efendi Hazretleri 
kanun, esas itibariyle kabul olunmuştur. Çün
kü maddeleri kabul olunmuştur. Pazartesi gü
nü tâyini esami ile reye vaz'oiunur, tebliğ olu
nur, mesele hallolur, gider. Birkaç arkadaş 
her nasılsa reye iştirak etmeksizin gitmişlerdir. 
Binaenaleyh Maliye Vekili cereyan eden müza
kerede hazır bulunduğu için ciheti askeriyenin 
ihtiyacatını temin edebilir. Tavizen para vere
bilir. 

HAKKI B. (Van) — Maliye Vekili hazır de
ğildir ki Meclise karşı temin etsin. Yarın Mü
dafaa! Milliye umuru durursa bizi kim temin 
edecek? 

RElS — Maliye Vekilinin teminatı idari ola
caktır. Ondan ibaret 

Pazartesi günü içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyonım. 

Konya Darüleytamı için Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye bütçesine zemaim icrasına dair Kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Akif Ef. (Batum), TufanB. (Hakkâri), Mu
sa Kâzım Ef. (Konya), Mustafa Vasfi B. (To-
kad), Bekir Sami B. (Amasya), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Ruşen B. 
(Gümüşane), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Hulusi B. (Kastamonu), Refik Şevket B. (Sa-
ruhan), Fevzi B. (Diyarbekir), Ragıb B. (Gazi-
anteb), Faik B. (Edirne), Esad B. (Lâzistan), 
Sırrı B. (Ergani), Rüstem B. (Oltu), Ziya Hur-
şid B. (Lâzistan), Ziya B. (Sivas), Rüşdü B. 

(Ergani), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Sıdkı 
B. (Malatya), Midhat B. (Mardin), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Mehmed Şevket B. (Sinob), Ab
dullah Ef. (Bolu), Ali Haydar B. (Gene), Ra-
sim B. (Sivas), Nuri B. (Bolu), Cemal Pş. (İs
parta), Mehmed Nadir B. (İsparta), Hafız Meh
med B. (Trabzon), Esad Ef. (Aydın), Fevzi Ef. 
(Malatya), Rauf B. (Sivas), Mustafa B. (Der
sim), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Hacı Nu
ri B. (Siird), Arif B. (istanbul). Haydar B. 
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(Van), Muhiddm B (Elâziz), İbrahim Cevdet 
B. (Karesi), Rıza B. (Yozgad), Dr. Suad B. 
(Kastamonu), Ali Ef. (İçel), Dr. Fuad B. (Bo
lu), Derviş B. (Mardin), Tahsin B. (Aydın), 
Ahmed Nureddin Ef. (Batum), Sadık B. (Kırşe
hir), Kadri B. (Siird), Hamdi Namık B. (iz
mit), Mahmud B.(Ergani), Hasan B. (Van), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Memduh B. (Karahisa-
rı Şarki), Vehbi B. (Niğde), Mesud B. (Kara
hisan Şarki), Emir P§. (Sivas), İsmail Şükrü 
Ef. (Karahisan Sahib), Zülfü B. (Diyarbekir), 
Abdülgani B. (Muş), Mahmud Said B. (Muş),* 
Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Hamid B. (Biga), 
Osman Zeki B. (Kayseri), Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane), Hüseyin Avni B. (Kozan),. Şükrü 
(Canik), Abdurrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), 
Numan Ef. (İstanbul), Şeyh Seyfi Ef. (Kütah
ya), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Dr. Fikret B. 
(Kozan), Ali Rıza B. (Kars), Şerif B. (Sinob), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Reşad B. (Saru
han), Müfid Ef. (Kırşehir), Eyüb Sabri B. (Es
kişehir), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), İzzet B. 
(Tokad), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Emin E t 
(Aydın), Ali Rıza Ef. (Batum), Emin B. (Ca
nik), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Ragıb B. (Kütahya), Ziya B. (Muş), 
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Dr. Refik B. (Kozan), Ferid B. (Çorum), Ab-
dülhalim Çelebi Ef. (Konya), Server B. (Arda
han), Recai B. (Trabzon), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Hasan Ef. (Denizli), Hakkı Hami 
B. (Sinob), Cevdet B. (Kütahya), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Vehbi 
B. (Bitlis), Rıza B. (Amasya), Hasan Basri B. 
(Karesi), Hüsrev B. (Trabzon), Abdülkadir 
Kemali B. (Kastamonu), Fikri B. (Gene), Nus-
ret Ef. (Erzurum), Necib B. (Ertuğrul)' Hak
kı B. (Van), İbrahim Süreyya B. (Şaruhan), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), Mehmed Şükrü B. 
(Gümüşane), Fahreddin B. (Kars), Tevfik B. 
(Van), Enver B. (İzmir), Şemseddin Ef. (An
kara), Şükrü B. (Bolu), Bifat Ef. (Konya), 
Abdülhak Tevfik Ef. (Dersim), Mustafa Hu
lusi Ef. (Karahisan Sahib), Said B. (Ürfa), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Rifat B. (To
kad), Mustafa B. (Gümüşane), Hamdi B. (Er
tuğrul), Nafiz B. (Canik), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan), Hilmi B. (Ardahan), Ömer Lûtfi 

. B. (Saruhan), Abdülgani B. (Siverek), Süley
man Sırrı B. (Yozgad), Nebil Ef. (Karahisan 
Sahib), Halil Hulki Ef. (Siird), Celâl B. 
(Trabzon). 

(Reddedenler) 

•Atıf B. (Kayseri), Besim B. (Kastamonu), 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Mehmed B. (Biga), İsmail B. (Erzurum), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Rasim 
•B. (Elâziz), Ali Ulvi B. (Burdur), Salâhaddin 

B. (Mersin), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hak
kı B. (Ergani), Kadri B. (Diyarbakır), Nüz-
het B. (Ergani), Cevdet B. (Kırşehir), Mehmed 
Vasfi B. (Karahisan Şarki), Hacı Garib Ağa-
(Malatya), Emin B. (Ergani), Yasin B. (Oltu), 
Âlim Ef. (Kayseri). 

s. -
(Müstenkifler) 

Resul B. (Bitlis), Hüsnü B, (Bitlis). 

[ » • • » » » » » » « T -

y, a. ir. M. Matbtm 


