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BÎRINCÎ CELSE 
Açılma saati •: 3 sonra 

REİS — Birinci Eeisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hürşid Bey (Lâzistan) 

REİS — • Celseyi küşadediyorum. Zaptı sa
bık okunacaktır. 

(Zaptı sabık hulâsası kâtip Lâzistan Mebu
sa' Ziya HUrşid Bey tarafından kıraat edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve tashihan kabul olundu. Siııob 
Tersanesindeki binanın da mahallî belediyesine 
terkine dair Sinöb Mebusu Şerif Beyin takriri 
Dahiliye Encümenine, Biga Mebusu Hamid Be
yin aynı cürümden dolayı iki defa mahkûm 
edilen Osmancık Ahzı Asker Şubesi yazıcıların
dan Mahmud hakkındaki ikinci hükmün ref'ine' 
dftir takriri Adliye Encümenine, Konya Mebu
su Kâzım Hüsnü Beyin kuruşlu tekâlifi milliye 
mazbatalarının el'an verilmemesi esbabına dair 
sual takriri Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâ
letlerine, Kırşehir Mebusu Sadık Beyin Kırşe
hir Meclisi Umumisi azalarından Münib Beyin 
meclise devam ettirilmemesi esbabına dair sual 
takriri Dahiliye Vekâletine havale olundu. Mec
lisi Umumu Vilâyetin küşadedildiğine dair An

kara vilâyetinden mevrut tezkere kıraat edildi. 
Kütahya Meclisi Umumisi âzasından iken An
kara 'ya hicret etmiş olan iki zatın maaş ve har
cırahlarının itasına dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası badelmüzakere kabul edil-
miyerek mumaileyhimaya Muaveneti İçtimaiye 
bütçesinden yardımda bulunulması hakkındaki 
Bursa Mebusu Emin Beyin temenni takriri ka
bul olunarak Sıhhiye Vekâletine havale olun
du. Üçüncü Şubeden Kanunu Esasi Encümeni
ne Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin ve Dahi
liye Encümenine Muş Mebusu Osman Kadri 
Beyin intihabedilmig oldukları tebliğ edildi. 
Tetkik Heyeti âzalığından istifa etmiş olan 
Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin yerine 
(iümüşane Mebusu Ruşen Bey intihabolundıı. 
Dahiliye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesi hak
kındaki lâyihai kanuniye ikinci defa reye ko
nularak âta tasnif edilinceye kadar celse tatil 
olundu. 

İkinci (•else 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

inikadederek birinci celsede reye konulan Tah
sisat Kanununun 11 redde kargı 135 reyle kabul 
edildiği tebliğ' olunup celspi hafiyeye geçildi. 
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(Üçüncü celse hafidir,) 

9. 

Birinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Ziya Hurşid 

Kâtip 
Atıf 

REİB — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Kabul sadaalrı) Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 senesi 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var. Muvazenei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin, 
Meclisin her gün içtima etmesine dair takriri 

REİS — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Be
yin, her gün içtima edilmesine dair takriri var. 
Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Devletin hali malîsine aidolan bütçenin bir an 

evvel ikmal edilmesi nasıl bir zaruretse Teşkilâtı 
Esasiyece tedvini lâzımgelen idari kanunların bir 
an evvel ikmal edilmesi de bir zarureti âciledir. 
Binaenaleyh Pazartesi, Salı günleri yalnız Nahi
ye Kanununa hasredilmek üzere, badema her gün 
Meclisçe müzakeratm devamının karar altına alın
masını teklif ederim. ' 8 Şubat 1338 

Kastamonu Mebusu 
Doktor Suad 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey İm üçüncü karar olacak. 

RE IS — Efendim zaten haftada iki günü Ne-
vahi Kanununa hasrettik. Binaenaleyh sair gün
lerde bütçeyi müzakere ederiz. Bir karar verip de 
vakti mesaiyi takyidetmek doğru değildir. Kara
rı sabık veçhile muamele ederiz. 

2. — Lâzistan Mebusu Doktor Abidpı Beyin, 
Maliye Vekâletince harice satılan hububatın fii 
mirîsiyle Müdafaai Milliye Vekâletine satılması
na dair takriri 
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REİS — Lâzistan Mebusu Abidin Beyin, bir 

takriri vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Ordu yedindeki hayvanatın iaşesine medar 

olmak üzere Maliye Vekâleti tarafından harice 
furuht edilmekte olduğu mesmu olan hububatın 
fii mirîsiyle Müdafaai Milliye Vekâletine satıl
masını teklif ederim. 

Lâzistan 
Mehmed Abidin 

DOKTOR ABİDİN B. (Lâzistan) — Muhte
rem arkadaşlar biz bu hayvanatın tetkikine ko
yulduk. Fakat maatteessüf bâzı şeyler haber alı
yoruz. Nitekim Çubuk'ta (70) bin kilo miktarın
da arpa okkası dört buçuk kuruştan ahaliye veya
hut mütaahhitlere Maliye tarafından satılmakta
dır. Halbuki bendeniz diyorum ki, bu hayvanlar 
mahvolacaktır. İaşeleri yoktur ve olmadığı için 
Müdafaai Milliyede buna mukabil toplu bir para 
bulunmadığı için bendeniz teklif ediyorum ki, bir 
tahsisat mukabilinde Maliye bu arpayı versin. 
Çünkü hayvanat açtır. îşliy emiyor. (Doğru ses
leri ) Daha tetkikatımız bitmemiştir. Tetkikât ne
ticesinde şimdilik yalnız bunu gördüm. Her his
settiğim şeyi Heyeti Celilenize arzı arzu ediyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim güya bidayette aşar ayniyatı Mali
yeye bırakılacaktı. Müdafaai Milliye ile bu hu
susta mutabık kalınmıştı. Vaktaki ambarlar Mali
yeye devredilmek icabetti. Ordunun ihtiyacı hak
kında muhtelif mahallerden gösterilen lüzum üze
rine gerek tekâlifi milliyeden, gerek asar ayniya
tından ve gerek suveri saireden olsun ordunun 
yemekliğine ve hayvanatın yemlik ihtiyacına ya-
rıyacak ciheti mülkiyenin elinde ne kadar hubu
bat varsa, toptan ciheti askeriyeye devredilmiştir. 
Bugün Maliyenin elinde satılık bir habbe hubu
bat mevcut değildir. Hepsini ciheti askeriyeye 
devretmişizdir. Fazla olarak, ihtiyacın noksanını 
ikmal için memurini mülkiye ve askeriyenin işti
rakiyle mubayaa yapılmaktadır. Binaenaleyh 
benden talebedilen hiçbir hak kalmamıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ziraat bankaların
da böyle satılık arpalar vardır. Bunların satıldı
ğını bendeniz haber vermiştim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim Ziraat bankalarınca ait arpa aşarı 
aynen verilen mahallerde satılmaktadır, Gerek 
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Şark ordusu, gerek Merkez ordusu, gerek Garp 
ordusu bunları talebetmiştir. Takarrür eden fiyat 
üzerinden bunlar ciheti askeriyeye satılmakta
dır. Hazine Ziraat Bankasına nakden bedçlini 
tediye etmektedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
Abidin Bey Müdafaa! Milliye Vekilinden sor
sunlar. Mesul olan^vekil hayvanların ne için 
beslenmediğini kendileri gelip söylesinler. Yem 
bulup bulmamak Müdafaai Milliye Vekiline ait
tir. Abidin Bey böyle bir şeyi Müdafaai Milliye 
Vekiline haber versinler. Meclis bu gibi kanun
suz hareketleri anlıyamaz. Müdafaai Milliye 
hayvanata ne için bakmıyor? Bunların tahsisa
tı verilmiyor mu? Hayvanlar ne için aç kalmış
tır? Bunu sorsunlar. Yoksa Maliyeden alalım da 
verelim, teklifi doğru değil ve Meclisten böyle 
bir karar çıkamaz. 

REİS — Efendim bir karar teklif edilmiyor. 
Maliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerine hava
le edilmesi teklif ediliyor. Tensibederseniz Mü
dafaai Milliye Vekâletine havale edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclisin 
havalesi emri tazammun eder. 

REİS — Takrir sahibi öyle diyor. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takrir 

sahibinin reyinden sonra biz de reyimizi isti
mal ederiz. Meclis reyini ihsas etmiştir. Mec
lisin havalesi emir mahiyetindedir. Rica ederim, 
takrirlerini geri alsınlar. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Bendeniz, Hü
seyin Avni Beyin buyurduğu gibi hiçbir vakitte 
o hububatı Maliyenin Müdafaai Milliyeye her 
halde devretmesini talebetmiyorum. Yalnız 
Müdafaai Milliye ile görüşsünler. O hububat, 
bilmem Maliyenin, bilmem kimindir. Yalnız Çu
buk'ta arpa satıldığını biliyorum. Ben bunu is
tihbar ettim. İstihbar kılıklı makamı Âlinize 
arz ediyorum. . 

LÛTFİ B. (Malatya) — Hangi daire satıyor 
efendim? 

Dr. ABİDİN B. ((Lâzistan) — Maliye. 
REİS —. Bu takririn Müdafaai Milliye Vekâ

letine havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Gürültüler) Kabul edilmemiştir. (Gü
rültüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Teklifin 
Müdafaai Milliye Vekâletine havalesinde Mec
lisin tasvibi vardır. Bu temenni takriri değildir 
el'enclinı. 
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I REİS — Efendim zaten kabul edilmemiştir. 

VEHBİ B. (Niğde) — Şurada, bir bucuk 
saat Sarayköy'ünde... 

REİS — Bitmiştir, mesele efendim. 
Hariciye Vekâletinden bir sual takriri var

dır, efendim. i Mesele ne oldu sesleri?) Müda
faai Milliye Vekâletine havalesini kabul eden
ler dedim. Kabul etmediniz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim Devletin bir malı satılıyor. Maliye Vekili 
bunun satıldığından haberim yok, diyor. Halbu
ki İıâlâ mal satıldığını söylüyorlar. Bunu esaslı 
surette müzakere edelim de bir karar verelim. 
Devletin malı satıldığından kimsenin haberi ol
mazsa bu nasıl olur? 

HÜSEYİN ÂVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler Maliye ucuz satıyorsa sual sorarız. Muttali 
olduğumuz bir şey hakkında sual takriri ver
mekte serbestiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mali
ye haberim yok, diyor. Ciheti askerîye de habe
rim yok, diyor. Orta yerde satılan nedir? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İstizah 
3raparız efendim. 

REİS — Efendim ortada bir takrir vardır. 
Teklifi kanuni değ^l, münakaşaya da mütaham-
mil değildir. Başka yapılacak muamele yoktur. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

I 1. — Malatya Mebusu Hacı Garib Ağa'nın, 
ı Hariciye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Malatya Mebusu Hacı Garib Ağa'-
mn, Hariciye Vekâletinden bir sual takriri var
dır. Hariciye Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — İçel Mebusu Şevki Beyin, Konya Vali
sine dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

I REİS — İçel Mebusu Şevki Beyin, Konya 
Valisine dair bir sual takriri vardır. Dahiliye Ve-

j kâletine havale ediyoruz. 
I 

3. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin, 
Konya Meclisi Umumisinde cereyan eden muza-
kerata ait Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi-
nin, Konya Meclisi Umumisinde cereyan eden 
müzakereye dair Dahiliye Vekâletinden bir sual 
takriri vardır. Dahiliye Vekâletine havale edi^ 
yoruz. 
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4. — İzmit Mebusu Hamdi Nâmık Beyin, da-

rülmuallimat hakkında Maarif Vekaletinden su
al takriri ve Maurif Vekili Vehbi Beyin tahrirî 
cevabı 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Nâmık Beyin, 
darülmuallimat hakkındaki sual takririyle ona 
Maarif Vekâletinin cevabı vardır. Okunacak 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Anlkara «Darülmuallimat» inin üç aydan 

beri açılmaması esbabının Maarif Vekâletin
den sualini teklif ederim. 7 Kânunusani 1338 

İzmit Mebusu 
Hamdi Namık 

B. M. M. Riyaseti Gelilesine 
1560 - 2734 numaralı 7 . 1 . 1338 tarihli tez-

kerei Riyasetpenâhileriyle mübellâğ îznıit Me
busu Hamdi Beyin, .sual takririne cevaptır. 

Sakarya Harbinde görülen lüzum üzerine 
hastane ittihaz edilmek üzere ınekâtilbi mahal
liye ciheti ^askeriyece işgal olunmuştu. Bu lü
zum ve ahvali fevkalâde zail olduğu halde ci
heti askeriye bu işgalleri hâlâ raf itmediğinden 
Darülmualli'nıatm açı'lrma'sı îmkân haricinde 
kalmıştır efendim. 

Maarif Vekili 
Mehmıbed Vehbi 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim 
Sakarya Muharebesi esnasında hâsıl olan lü
zum ve ihtiyaç üzerine bütün büyük mebaniy-
le mektepler işgal edilmiş, Darülmuallimat da 
bu meyanda hastane ittihaz odunmuıştu. Bü
tün mektepler ve birçok melbani; bu lüzum 
tedricen zail oldukça birer ikişer tahliye edil
mekteydi. Fakat bunlar meyanında Darüllmual-
lümıat binası el'an tahliye edilmıemiştir, ve edil
miyor. Bunun için Hariciye Vekâletine, Mü
dafaa! Milliye Vekâletine, Dahiliye Vekâleti
ni , Maarif Vekâletine birçok defalar müra
caat ettim. Ve bir neticenin istihsaline muvaf
fak olamadım. Ve bundan dolayı Meclisi Âli
nizi tasdia lüzum gördüm. Evvelce Cebeci'de 
mı'evcult bir bina Ukrayna Sefareti tarafından 
tahliye edilir edilmez, Başkumandanlığın em
riyle orası hastane ittihaz edilecek ve Da-
rülmualTilmat tahliye olunacaktı. Bu da ya
pılmadı. Bilâhara bendeniz şimdi Abdi Paşa 
konağı karşısındaki binayı tetkik ettim. (Ey
tam Heyeti) diye o koca bina üç zabit tara-
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fmdan işgal edillmiştir. Buranın hastane ittiha
zı halinde her iki hastanenin aynı heyeti sıh
hiye tarafından daha sehil idare edileceğini 
nazarı mütalâaya alarak, Müdafaai Milliye ve 
Maarif vekâletlerinin nazarı dikkatini celbet-
tim. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
emir verir. Ankara Kumandanlığı tahliye et
mez. Başkumandanlık emir verir, tahliye edil
mez. Yani bendeniz hayretler içerisindeyim. 
Bu Hükümet 'bir binanın tahliyesine gayrikaa-
d'irdir. Efendiler Rumların mektepleri var. Er
menilerin mektepleri var. Türklerin mektebi 

I yok. Şayanı esef,bir hal, bu Çin'de bile olmaz. 
Binaenaleyh Darülmuallimat için bir bina bul
maktan izharı aczeden Heyeti Vekili bu makamı 
umuru Hükümeti acaba nasıl tedvir ediyorlar? 
Bendeniz ona taaeeübediyorum. (Bravo sadaları) 
Efendiler muallimler, muallimler sefalet ve zaru
ret içerisinde sürünüyor. Çocuklarımız sokak-

j larda geziyor. Fakat Hükümet bize bina bula-
I mıyor. . Bendeniz iddia ediyorum ki, bendenizi 

memur etsinler, iki gün .içerisinde elli, yüz tane 
I bina tahliye edeyim ve vardır. Pekâlâ biliyor-
| sunuz ki, Hiristiyan vatandaşlarımız geniş ve bü

yük evlerde oturuyorlar. Bunların iki, üçünün 
birleştirilmesiyle bir bina tahliye etmek imkânı 

I mevcuttur. Maalesef bu da olmuyor. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenizden rica ediyorum icrai kuvveti 
haiz olan bu Meclisin darülmuallimat binasının 
tahliyesine kudreti olduğunu ispat etmesi lâzım-
gelir. Binaenaleyh teklif ediyorum. Ön gün zar
fında tahliye edilmesi için emir verilsin. Müda
faai Milliye ve Dahiliye Vekâleti Darülmuallimat 
için bir bina tahliye ettirsinler. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Efendim, yalnız 
bir bina için değil. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Bendeniz 
yalnız Darülmuallimatın tahliyesini istiyorum. 

! REİS — Efendim, Maarif Vekâleti cevap ve
riyor. Sahibi sual cevabı kâfi görüyor mu? 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bir noktayı 
izah etmek istiyorum. Bu karar üzerine on gün 
zarfında Müdafaai Milliye tahliye etmeszse sua
limi istizaha kalbedeceğim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu suali şimdi isti
zaha kalbederseniz ne olur? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mesele
ye münasebeti olan bir şey arz edeceğim. 

REİS — Efendim, ancak sahibi sual söz söv-
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liyebilir. Maarif Vekili Beyefendi hazır değil
dir. Binaenaleyh tensip buyurursanız Vekil Be
yin huzuriylc müzakere edilmek üzere tehir ede
lim. Çünkü alâkası vardır. 

HAMDİ NAMİK B. ( İ z m i r ) — Maarif Ve
kili Bey âcizdir. Yani Müdafaai Milliye Vekâ
letine tebligat icrasını istemiyor. (Ciheti askeriye 
işgal etmiştir. Tahliye etmiyor) diyor. 

REİS — Kendisi de bulunsun da mütalâasını 
alalım. Ondan sonra müzakereye devam ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Maarif Vekilimiz âcizsc o zaman hesabına baka
rız, nasıl âcizdir? Eğer hakikaten âcizse gelsin, 
buraya- söylesin. (Resmen ve tahriren söylemiş 
sesleri) 

HAMDİ NAMIK B. '(İzmit) — Yani bu mek
tebin tahliye edilmemesinin asıl sebep ve hikme
ti, eğer bu hastaneler tcvhidedilecek olursa açık
ta kalacak olan doktorların cepheye gitmeleri 
icabediyor. .(Bravo sesleri) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararı var. Okunacak. 

3259 !). Tl . 1338 

H evet i l Tmıımiyey e 
Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 

gösterildiği mddetle mezun addi Divanı Riyase
tin 8 Şubat tarihli yirmi ikiıTci içtimai uda teıısi-
bedilmiş. olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisvekili 
Musa Kâzım 

REİS — Doktor Asım Bey (Amasya) uın 
temdiden Mart nihayetine kadar mezuniyetini 
kabul edenler lütfen elini kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

Muhtar Bey (Mersin) in temdiden üç ay me
zuniyetini kabul, edenler lütfen elini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Safa Bey (Mersin) in temdiden üç ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen elini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Zamir Bey (Adana) nın temdiden üç ay me
zuniyeti kabul edenler lütfen elini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 
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Hüseyin Bey (Erzincan) m altı ay mezuni

yetini kabul edenler lütfen elini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Ali Cenanı Bey (Gazianteb) in temdiden iki 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen elini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Tevfik Efendi (Kângırı) nın temdiden on 
beş gün mezuniyetini kabul edenler lütfen elini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir- efendim. 

2. — Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar hak
kında Divanı Riyaset kararı 

3256 9 . İT . 1338 
Heyeti Umumiyeye 

5 Kânunusani 1338 tarihli Heyeti Umumiye 
ietinıamda hazır bulundukları halde -sehven kıs
telyevme tâbi tutulduklarından muamelei vâkm-
nm tashihine dair Ankara. Mebusu Hilmi, Siird 
Mebusu Halil Hulki, İsparta Mebusu Hüseyin 
Hüsnü, Muş Mebusu llyas &âmi ve Kadri, Bur
dur Mebusu Ali Ulvi Bey ve efendilerle limâzo-
retin bu içtimada bulunamadıklarını ifade ve kıs
telyevmden aflarını talebeyliyen Antalya Mebusu 
Hamdullah Subhi, Kars Mebusu Fahreddin, Er
zincan Mebusu Ahmed Fevzi Bey ve efendilerin 
takrirleri Divanı Riyasetin 8 Şubat 1338 tarihli 
Yirmi İkinci İçtimamda tezekkür olunmuş ve 
mezkûr kıstelyevmin Heyeti Umumiye karariyle 
icra edilmesine mebni Divanca bir karar ittihaz 
olunmıyarak icabı tezekkür edilmek üzere takrir
lerin aynen Heyeti Oelileye sevkı münasip gömül
müştür, efendim. 

B. M. Meclisi Reisvekili 
Musa Kâzım 

HÜSEYİN AVNİ B. (Urzurum) — Efendim, 
ne gibi esbab ve mazeret dermeyan ediyorlar? 
Müracaatlerinin katiyen mana ve mahiyetleri 
yoktur efendim. 

REİS — Efendim, hastalık dermeyan eden 
var, başka mazeret dermeyan eden var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, kıstelyevmden aflarını talebeden zevat bu
gün de Mecliste yoktur. 

REİS — Efendim isimleri okunan zevatın 
kıstelyevmden affını kabul edenler lütfen elini 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

3. — Mezuniyetini tecavüz ettiren Kastamon u 
Mebusu Abdülkadir Kemali Beyle Mustafa Hu
lusi Efendi hakkında Divanı Riyaset karan 
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| edilmeden evvel bâzı maruzatım vardı. Söylemek 

istiyorum. 
REİS — Efendim mezuniyettir, bilâmüzakere 

reye konur. 
SALİH Et*. (Erzurum) — Bir mesele vardır. 

Arz edeceğim. Rica ederim. Müsaade buyurun. 
Efendim arz edeceğim mesele, bir muhassasat 
meselesi değildir. Maalesef gayet pis bir mese
ledir. 

REİS — Burada pis bir mesele olmaz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bir def $ 

arz edeyim. 
I REİS — Pis mesele olmaz. Sözünü geri al. 

(Geri al sesleri) 
SALİH Ef. (Erzurum) — Ben söyledikten 

sonra meseleyi geri almak icabederse sonra 
alırım. Haydi geri aldım. 

REİS — Gen aldı efendim. 
SALİH Ef. (Devamla) — Efendiler, ben 

şahsın pisliğinden balısetmiyorum veyahut baş
ka bir .şey söylemiyorum. Maslahatta fçna bir 
şey olduğunu anlatmak istiyorum. Meselenin 

I ruhu bundan ibarettir. Yalnız mâruzâtımı pek 
acık söylemek biraz işime gelmiyor. Müsaade 

I ederseniz hafi bir celse olsun, bu meseleyi arz 
1 edeyim. (Muvafık sesleri)*Her halde celsei ha» 

fiyede söylenmesi şarttır ve sizin de kabul etme
niz icabeder. Acık söylersem belki mesele başka 
bir sekil alır. (Neye dair sesleri) Mezuniyet me-
selesine dair bir iştir ve bunun içerisinde bir 
siyaset ve bir kir vardır. Kabul buyururlarsa 
hafi celsede soyliyeyim. 
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REİS — Efendim Kastamonu Mebusu Ab-

dülkadir Kemali Bey mezuniyetini limâzeretin 
on gün tecavüz ettirmiş. Bu on günün üç aylık 
mezuniyetinden mahsubuna Divan karar vermiş
tir. Kabul edenler lütfen elini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Kastamonu Mebusu Hulusi Efendi hakkında 
Divanı Riyaset kararı var. Okunacak. 

3257 - 9 . II . 1338 
Heyeti Umumiyeye 

Geçen seneki mezuniyetinden avdetinde ra
hatsızlığına mebni on altı gün tecavüzle Meclisi 
Âliye iltihak ettiğinden işbu müddetin alelûsul 
sene zarfındaki üç aylık mezuniyetine mah-
subedilmesine dair Kastamonu Mebusu Hulusi 
Efendinin takriri ve merbutu rapor Divanı Ri
yasetin 8 . 2 . 1338 tarihli yirmi ikinci ietima-
mda tezekkür olunmuş ve mumaileyhin rahat
sızlığı hasebiyle Meclise on altı gün tecavüzle 
iltihak ettiği anlaşılmış olduğundan işbu müd
detin emsali misillû bu sene zarfındaki üç aylık 
mezuniyetine mahsubu tensibedilmiş olmakla 
Heyeti Ilmumiyenin nazarı tasvibine arz ol umu' 
efendim. 

" Büyük Millet Meclisi Reis vekil i 
Musa Kâzını 

REİS — Divanı Riyaset kararını kabul 
edenler lütfen elini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. •— Van Mebusu Hasan Sıddık Beye mezu
niyet verilmesi hakhmda Divanı Riyaset hara v 

REİS — Van mebusu Hasan Sıddık Bey 
hakkında Divan kararı var. Okunacak. 

3260 9 . 2 . 1338 

Heyeti Umumiyeye 
Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin sureti mu* 

saddakası merbut takrirle melfufu tabip raporu 
Divanı Riyasetin 8 Şubat 1338 tarihli yirmi 
ikinci içtimaında tezekkür olunmuş ve muma
ileyhin rahatsızlığına mebni raporu veçhile seki/. 
malı müddetle mezun addi tensibedilmişse eh-
takrirde talebolunan tahsisatın sureti itası hak
kında bir karar ittihazı hususunun bilâmütalâa 
Heyeti Umumiyeye arzı karargir olmuştur, 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisvekili 
Musa Kâzım 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey reye vaz'-

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim müsaade buyurun usul hakkında bir şey arz 
edeceğim. Burada zata taallûk eden mesailden 
bahsedilmez. Mevzu mezuniyet meselesidir. Bi
naenaleyh bilmüzakere reye vaz'edilir. Ya-kabul 
edilir veyahut reddedilir. Fakat arkadaşımız 
«Ben bu mesele etrafında Heyeti Celilenin ma
lûmatı olııııyan bir şeyden bahsedeceğim.» dedi
ler. Arkadaşımız o meseleyi Divan Heyetine söy
lesin ve tensibederseniz bu mezuniyet meselesi 
bugün reye konmasın. Divan Heyetinin Salih 
Efendiden alacağı malûmatın neticesine talik 
edilsin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mesele Divana ta
allûk eder bir mesele değildir. Her arkadaşımı
zın her meseleye vukuf peyda etmesi şarttır, el
zemdir. Ben bugün öğrendiğim bir meseleyi söy. 
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lemezsem benim için hiyanettir. Söylemek ica-
bediyor. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, Hasan Beyefendinin buyurdukları vâ-
ridolamaz. Çünkü Nizamnamede bilâmüzakere, 
bilâmünakaşa tâyin olunacak şey yalnız mezuni
yet meselesidir. Halbuki bu mesele mücerret 

. mezuniyet meselesi değildir. Mezuniyet istiyen 
arkadaşımız tam tahsisat istiyor. Divanı Riya
set de o hususta hiçbir şey beyan etmeksizin He
yeti Umumiyenin reyine bırakıyor. Onun için 
mesele bilâmüzakere kabul olunamaz ve muhtacı 
müzakeredir*. Hiçbir zaman; «Buna Nizamnamei 
Dahilî gayrimüsaittir.» denemez. Binaenaleyh 
talebolunan celsei hafiyede mesele konuşulmalı
dır. Bu, bir usuldür, kabul edip etmemek Heyeti 
Celileye -aittir. (Bilâhara olsun sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
niçin bir celsei hafiye akdetmiyoruz? Bu mesele 
ancak celsei hafiyede mevzuubahsolabilir. 

REİS — Efendim zaten celsei ba-fiye afedi 
mutasavverdir, o zaman ikonu'şulur. ((Muıvaök 
sesleri) . 

HÜSEYİN B. (Elâziz) _ Reis Bey mü-
saadıe buyurunuz Efendim. Celsei hafiyeye lü
zum yoktur. ArikaıdaışlaTiimız malksadı mümkün 
mertebe anlıyabildiler. (Kerametimiz yok ses-
îîerî.) 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Efendim 
•bendeniz hastayım. Rapor aldım, raporum 
vardır. Şahmıma îtaarruz etmekte ite mâna var
dır? 

REİS — Efendim »izin için ıbir şey söylen
medi. Çünlkü daha mesele aıçıîmamiişlti'r. Bina-
eıralayh sonra taarruz vııllmlbulursa kendinizi 

.müdafaa edersiniz. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Enek
li Salihoglu S ey id ile arkadaşları hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz-
• »baltaları vardır. Onları okuyalım. Efendim 
Kasap Veysel Bin Osman ve rüfelkası haMun-
da Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

.1338 C : 1 
Adliye Encümeni nnazba/taisı 

Konya, hâdisei isyaniyesinde melthaldıar ol
mak maddesinden ımaznununa'leyMm olup bil-
muihakeme vicahen müebbet küreğe mahkûm 
Sarıyakup mahallesinden Enek'li Salih'in Se-
yid ve üçer sene kalebenjtliğe mahkûm Ka
sap Veysel Bini Osman ve Kiskis Dedenin 
Mustafa ve Lâtif Çovuş halklarında Konya 
Bidayet Mahkemesinden sâdır olan ilâm ve 
evralkı müteferriası tetlkik ve mütalâa kılındı. 

Bunlardan müebbet küreeğ mahkûm Se-
yid'in valkai isyaniyeye iştirakine dair bir müş-
tie'ki'nin zanna 'müstenit kavli müeerridinden 
maada delâili 'kanunini'ye hulıınaıma'yıp mer-
Ikuimun ahvali salbikasının şa'ibedar olması da 
ıbu veçhile mahkûmiyetine vesilei (kanuniye teş-
!kil 'edemiyeceğinden balkkındalu hükmün ref'i-
ne ve diğer Kasap Veysel ve Mustafa Ve Lâ
tif'in miktarı cezalarınla nazaran affı umu
miden istifade eyliyeceikl'eri cihetle cümlesinin 
talhliyelerine ve giyaiben mahkûmin halkikındia 
tetkikat icrasına mahal olmadığına binlttifaik 
Ikarar verilcrlek, Heyeti Umumiyeye ara olun
du. * 1 Şubat 1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Oanik 
Osman Nuri Ahmed Nafiz 

Kâtip Aza 
Biga Sinob 

——— Hakkı Hami 
Âza Âza 

Siird Siird 
Mustafa Sabri Hacı Nuri 

Âza Âza 
Trabzon Karahisan Sahib 

Hafız Mehmed Mustafa Hulusi 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Adliye 
Encümeni; bir kısmının hükmünü tahvil ediyor, 
bir kısmının da aflarma taraftardır. Adliye En
cümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

2. —- Hiyaneti vataniyeden Konya hâdisei is
yaniyesinde methaldar bulunan Bayramlı Hacı 
Musaoğlu Rıza tie rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Yine Adliye Encümeninin Hacı Mu
saoğlu Rıza ve rüfekası hakkında bir mazbatası 
var. Okunacak. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

Konya hâdisei isyaniyesinde methal dar olduk
ları iddiasiyle maznununaleyhim olup bil mu ha
keme vicahen idama mahkûm Kadınhanı kasaba
sından Bayramlı Hacı Musaoğlu Rıza ve onar se
ne müddetle küreğe mahkûm Osmanoğlu Cılga . 
Mevlûd, Afşar Yaylasından Seyidoğlu Habil ve 
üçer sene küreğe mahkûm kasabadan Demirci 
Nari usta ve Eloğlanın Musaoğlu Mehmed ve 
Kınalının Hacı Mevlûd, Keten Veli Çavuş hak
larında Konya Bidayet Mahkemesinden- sâdır ı 
olan ilâm ve evrakı müteferriası mütalâa ve icabı , 
müzakere olundu. ' 

Bunlardan onar sene küreğe mahkûm Cılga 
Mevlûd ve Habil ve üçer sene kalebentliğe mah
kûm Demirci Nari ve Musaoğlu Mehmed ve Hacı 
Mevlûd ve Keten Veli Çavuşun miktarı cezaları
na nazaran affı umumiden istifade edecekleri ci
hetle tahliyei sebilleri ve diğer idama mahkûm 
Hacı Musaoğlu Rıza'ya gelince; merkumun ha
disei isyaniyeye iştirakle bu meyanda Kadınhanı' 
nda Şube Hesap Memuru Yunus Efendiyi ve ke
rimesini hanesinde katlcyledikleri zikredilmekte 
ve işbu fiil idam cezası hükmünün esasını teşkil 
eylemekte bulunduğu görülmüşse de icra kılınan 
tetkikatı âmikaye nazaran Yunus Efendi ve ke
rimesinin hanesine tecavüz eden yetmiş, seksen 
kadar müsellâh eşhas meyanmda bulunan mer
kum tarafından katledildiği yalnız evrakı iptida-
iyede ifadeleri mazbut Yunus Efendi zevcesi Kev
ser Hanım ve malûmat kabilinden istima kılman 
evlâdı mânevisi on beş yaşında Feride tarafla
rından beyan edilmişse de işbu it'adat huzuru 
mahkemede tavzih ve tevsik edilmediği gibi vaka 
esnasında hazır bulunduğu mezbureler tarafın
dan haber verilen eşhası mütaaddidenin istima 
ve istievabedilmediği velhasıl esnayı muhakeme
de bu meselenin katiyen mevzuubahis bile edil-
miyerek evrakı iptidaiye üzerine binayı hükme-
. dilmediği görüldüğünden rıza hakkındaki hük
mün bu noktadan ıef 'iyle ikmali muhakeme edil
mek üzere evrakın Konya Bidayet Mahkemesine 
iadesi lüzumu bilittifak tezekkür edilerek key
fiyetin Heyeti Umumiyeye arzı karargir oldu. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Oanik 
Osman Nuri Ahmed Nafiz 

Kâtip Âza 
Binga Siird 

Hini imzada Mustafa Sabri 
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bulunamamıştır. 

Aza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Siird 

Hacı Nuri 

REİS — Efendim, mazl5ata bir kısmı affa 
dâhildir, bir kısnımsa cürümleri sabit değildir, 
diyor. Adliye Encümeni mazbatası hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) O halde maz
batayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

S. — Hiyaneti vataniyeden b-eş sene küreğe 
mahkûm E gridir1 den Abdürrezak hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Abdürrezak hakkında Adliye Encü
meni mazbatası var. Okunacak : 

8 Şubat 1338 
74 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye fiilinden maznununaleyh 

Eğridir kazası ahalisinden Abdürrezak'ın beş se
ne müddetle küreğe konulmasına dair kazayı 
mezür Bidayet Ceza Mahkemesinden sudur eden 
hükmü muhtevi Ağustos 1337 tarihli ilâm ile ev
rakı müteferriası Heyeti Umumiyeden encüme
nimize havale ve tevdi buyurulmakla mütalâa ve 
tetkik ve iktizası müzakere olundu. 

Merkum Abdürrezak'ın mahkemece tavsifi 
cüı miyle sureti mahkûmiyetine nazaran Hiyaneti 
vataniye mürtekiplerinden bir kısmının affına 
dair olan Kanundan istifade ile tahliyesi mukta-
zi eşhastan olduğuna binaen evrakı mevduanın 
tetkikine lüzum görülemiyerek mahalline iadesi 
zımnında Heyeti Umumiyeye arz ve tasrihine 
müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bursa Biga 

Osman Nuri liamid 
Aza Âza 

Oanik Trabzon 
Ahmed Nafiz Hafız Mehmed 

Âza Âza 
Siird Siird 

Mustafa Sabri Hacı Nuri 

REİS — Bu hususta söz istiyen var mı? 
ACİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Müsaade buyurunuz. Esas doğrudur, yalnız 
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mazbatada «Evrakı mevduanuı tetkikine lü
zum görülmiyerek» denmiştir. Halbuki bu şah
sın aftan istisnası Adliye Encümenince bitttet-
kik anlaşılmıştır. Binaenaleyh; mazbata yal
nız hükmü vakiin tetkiki lâzımgelmiyeeeği hak
kında tanzim edildiğinden «Hükmü vakiin» 
denmesi lâzımdır. Mazbatanın o tashih an kabu
lünü teklif ederim. 

BEİS — Efendim; Adliye Encümeni de bu 
yolda tashihini kabul ediyor. Mazbatayı tashi-ı 
han kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mazba
ta tashihan kabul edilmiştir. 

4. — Düşman tarafına firar ci'urmü ile maz
nun Makinalı Tüfek Deposu Memuru İhtiyat 
Mülâzimisani Zeynelâbidin Efendinin idam 
cezası hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Adliye En-
e ibneni mazbatam.. 

REİS — Fıkra 2 Divanı Harbi Daimîsinee 
giyabeu idama mahkûm edilen Mülâzimisani 
Ali Zeynelâbidin Efendi hakkında Adliye En
cümeni mazbatası var, okunacak. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

Düşman tarafına firar ve iltica eylediği id
diasiyle maznununaleyh olan Altıncı Ordu Ma
kinalı Tüfek Mühimmat Depo Memuru İhtiyat 
Mülâzimisani Ali Zeynelâbidin Efendinin Fırka 
2 Divanı Harbinc.e icra kılman muhakemei gi-
yabiyesi neticesinde Askerî Ceza Kanunnamesi
nin 137 nci maddesine tevfikan idamına ve sil
ki askerîden tardına dair sudur eden hüküm 
ve kararı muhtevi 2 Temmuz 1.337 tarih ve 58 
numara]] mazbata! hükmiye Heyeti Umumiye 
karariyİe encümenimize tevdi kılınmasına meb-
ni mütalâa ve tetkik ve icabı müzakere olundu. 
Mumaileyhin depoya ait makinalı tüfek ve mal
zemeyi nezdindeki neferlere terk ederek Mu
sul'a gittiği ve İngilizlere iltica ettiği sabit ol
masına binaen derdesti halinde tekriri muhakeme 
olunmak üzere gıyaben idamına dair Fırka 2 Di
vanı Harbi Daimîsinde müttehaz kararın Divanı 
Temyizi Askerî Kanununun otuz altıncı madde
sine tatbikan tasdiki âliye iktiran etmesi lâzım-
gelmiş olduğuna binaen hükmü lâhikm alelûsul 
Meclisi Âlice tasdik buyurulması müttefikan te

zekkür olunarak Heyeti Umum iyenin nazarı tas
vibine arz olunur, 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Biga 
Osman Nuri 'Hamid 

Âza Âza 
Oanik Trabzon 

Ahmed Nafiz Hafız Mehmed 
Âza Âza 
Siird Siird 

Mustafa Sabri Hacı Nuri 

REİS — Söz istiyen var mı? Adliye Encüme
ninin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

5. -•— Düşmanın tahtı işgalinde kalan mahal
lerde kalmış bulunmasından dolayı idama mah
kûm edümi§ olan Mülâzimievvel Abdüllâtif Efen
dinin evrakının gönderildiğine dair İcra Vekil
leri Heyçti Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Mülâzimievvel Abdüllâtif Efendi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var. Oku
nacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Bilihtiyar düşmanın işgaline mâruz kalarak 

düşmana iltica ettiği iddiasiyle maznunualeyh 
olan Dördüncü nakliye Katarının Yedinci mek-
kâri Kolu Kumandanı Mülâzimievvel Abdüllâtif 
Efendi bini x\bdülkadir'in Diyarbekirde müte
şekkil Dört numaralı Zâbitan Divanı Harbince 
icra kılman muhakemei gıyabiye neticesinde As
kerî Ceza Kanununun 137 nci maddesi mucibin
ce idamına dair ittihaz olunan hüküm ve kararı 
muhtevi 28 Eylül 1337 tarih ve 292 numaralı 
mazbata i hükmiye Heyeti Umumiyeden encüme
nimize tevdi kılınmasına mebni mütalâa ve tet
kik ve iktizası müzakere olundu. Mumaileyh 
Abdüllâtif Efendinin mahfuzan şevkine memur 
olduğu yüz elli neferden en ziyade ahvali calibi 
nazarı dikkat olan on dört neferin firarına se
bebiyet verdiği gibi bilâhara düşmanın tahtı işga
linde bulundurduğu mahallerde kaldığı sabit ol
duğuna binaen ele geçtiğinde tekriri muhakeme 
olunmak üzere gıyaben idamına ve silki askerî
den tardına dair Dört Numaralı Zâbitan Divanı 
Harbi tarafından müttehaz kararın Divanı Tem
yizi Askerî Kanununun otuz altıncı maddesine 
tatbikan. tasdiki âliye iktiranı lâzimeden olduğu-
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na nazaran hükmü lâhikm alelusul Meclisi Âli
ce tasdik buyurulması encümenimizce müttef i-
kan tezekkür olunarak Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 
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Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa Biga 
Osman Nuri Hamid 
Âza Âza Âza 

Oanik Trabzon Sinob 
Nafiz Hafız Mehmed - — — 

Âza Âza 
Siird Siird 

Mustafa Sabri Hacı Nuri 

ALÎ SURÛRt Ef. (Karahisarı Şarki) ~ Eten
dim, geçende şuna mümasil bir mesele vardı. O 
vakitte arz etmiştim. Divanı Temyizi Askerî Ka
nundaki bir maddeyi alâkaderilimkân imal için 
encümen böyle bir tasdiki muvakkate lüzum gös
teriyor. Fakat bendeniz zannediyorum ki : Di
vanı Temyizi Askerî hakkındaki Kanun heyeti 
llmumiyesiyle bugün ihmal edilmiştir. Yani ka
bili imâl değildir. Çünkü Divanı Temyizi Askerî 
namiyle bugün teşkilâtımız yoktur. Binaenaleyh 
kanunun bütün maddeleri kabili imal değilken, 
yalnız bir maddenin imali için böyle muvakkat 
bir tasdikle Meclisi Âlinin beyhude işgalini ben
deniz zait görüyorum. Mademki derdestinde 
tekriri muhakeme edilecektir. Ve o zaman hak
kı tasdik Meclisindir. Şu halde niçin böyle mu
vakkat tasdikler için vaktimizi zayi edelim i 
(Çok doğru, sesleri) Encümenin nazarı dikka
tini celbederim. Zannederim encümence buna 
•muarız bulunmaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)'— Efendim 
bir kanun mevcutken, onun mercii olmaması do-
layısiyle ihmal edilmiş olmaz. Mühmel bırakılan 
kanunun mercii Büyük Millet Meclisi olduğunu 
derhatır etmelidir. Mercii yegâne Büyük Millet 
Meclisi olduğu tehattur edilmelidir. Onun için 
bu suretle imal edilmesi lâzımdır. Çünkü Divanı 
Temyizi Askerî Kanunu kalmamıştır. Kanun 
mevcuttur ve teşkilât yapılıncaya kadar meri-
yül icradır. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim 
teşkilât yapılmıştır. Kanun meridir. 

NAFİZ B. (Canik) — Kavanini mevzuai Ad
liyeye nazaran geçen gün de arz ettiğim gibi; 
bu gibi gıyabi hükümler tasdika iktiran etmez 
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Çünkü katî bir mânayı ifade etmez. Derdest 
edildiğinde tekrar muhakemesi iktiza eder. Fa
kat Divanı Temyizi Askerî Kanununda böyle bir 
sarahat vardır. Orada gıyaben mahkûm olan 
kimselerin dahi, bilhassa zâbitanm hükümleri tas
diki âliye iktiran etmesi lâzımgelir, diyor, Ma-
lûmuâlileri veçhile İstanbul'da yani bu Hüküme
ti Millîyenin teşekkülünden mukaddem her gün^ 
Takvimi Vakayide bir Iradei Seniye sâdır olu
yor ve orada gıyaben mahkûm edilmiş bir aske
rin mahkûmiyeti tasdik edilirdi, işte o maddei 
kanuniyeye nazaran encümeniniz ki, Adliye En
cümenidir, idari hiçbir şey düşünemez. Esasen 
kafasına girmez. Binaenaleyh kanunun kuyuda
tına tebaiyet etmeye mecburdur. Saniyen bir 
zabitin silki askerîden tardı meselesi de vardır. 
Yani gıyaben mahkûmiyeti beraber ile silki aske
rîden tardı da vardır. Bu noktai nazardan ida-
rei millîyeye iktiranı lâzımgelir zannındayım. Ma
mafih Heyeti Celileniz Divanı Temyizi Askerî 
Kanununu kaldırarak, yerine başka bir kanun 
yapmamışsınızdır ve no vakit o-Divanı Temyizi 
Askerî Kanununu mevkii meriyetten sarahaten 
kaldırırsanız biz o zaman ona tebaiyet etmek mec
buriyetindeyiz. Şimdiki hakle o kanun meriyül-
icradır. Biz yine kanuna ittiba etmeye mecburuz 
ve mazbatamızı bu suretle Heyeti Oelilenize arz 
ediyoruz. Kanunun kuyudatından zannederim, 
encümen harice çıkılmasını arzu etmez. 

ALÎ SÜRÜRî Ef. (Karahisarı Şarki) — En
cümen hilafı kanun karar yapmıştır, demiyorum. 
Kanunu imâl suretiyle encümenin kararı gayet 
musiptir. Fakat şu muvakkat tasdikten encümeni 
âliniz bir faide tasavvur ediyor mu? Sonra ben
deniz diyorum ki; imal edilmek istenilen maddei 
kanuniye Divanı Temyizi Askerî Kanunımdadır 
ve bu bizim teşkilâtımızda Divanı Temyizi Askerî 
meveudol mamasın a göre, bu- kanun bizzarure ve 
hâdisat dolayısiyle ihmal edilmiştir. Şu halde 
hiçbir faideyi müfidolmıyan bu tasdiki muvakkat
ten sarfınazar edilmesi iktiza eder. Günkü tek
riri muhakeme kaydı encümeni âlilerinin karariy-
le vardır. Yoksa bendeniz encümenin kararında 
bir faide görmediğim için demek istemiyorum. 
Suitfehhüm olmasın. 

NAFİZ B. (Canik) — Deminki maruzatımla 
bu son ifadeye de cevap verdim. Mamafih Diva
nı Temyizi Askerî Kanunu bugün fiilen mülga 
değildir. Çünkü tamamen hatırıâlinizdedir ki, 
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Müdafaai Millîye Vekâletinden gelmiş; Divanı 
Temyizi Askerî Heyetinin üç heyetten bir heyete 
kalbiyle yeniden bir teşkilât yapılması için bir 
teklif vardır. O teklif de tadilen derdesti müza-
zakeredir. Divanı Temyizi Askerî yeniden değil, 
tadilen ihya ediliyor. 
, O eski Divanı Temyizi Askerî Kanunu tadi

len, tekrar Heyeti Celilenize arz ediliyor. Yoksa 
kanun, bugün ortadan kalkmadı. Bugün Usulü 
Muhakematı Askeriyede mevcuttur. O da bir de-
recatı muhakeme olarak mevcuttur. Binaenaleyh 
sarahaten Meclisten bu kanun lâğvedilmedikça 
Usulü Muhakematı Askeriyeyi lâğvetmek doğru 
olamaz. Muhakemei askeriye bir şekle konmadık
ça hiçbir şey söylemek doğru değildir. Ve im
kânı yoktur. 

REÎS — Söz Hilmi Beyin. Buyurun Hilmi 
Bey.. 

TUNALİ HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ben
deniz iki kelime arz edeceğim. Ali Süruri Efen
di Hocamıza teşekkürler ederim. Bendeniz dik
kat buyurulduysa ekseriya mümkün olabildiği 
kadar Meclisin muazzez vekillerinin beyhude 
yere geçmemesiyle müteselli olmak istiyorum. 
Binaenaleyh Hoca Efendinin teklifleri musiptir. 
Katiyen usule ve şekle muhalif değildir. Zira 
bâzı noktalarda insanlar hiçbir semere vermiye-
eeği halde bir muamelei kanuniyeyi ikmale mec
bur kabr. Fakat bu meselede hiçbir mecburiyet 
yoktur. Binaenaleyh faide de yoktur. Bu evrak 
muvakkaten mahallerinde hıfzedilirler veyahut 
Encümeni Adliyede hıfzedilir. Eğer bu misillû 
evrak buraya gelmezse Meclisin muazzez vekit-
lerinin başka bir müsmir işe sarf edilmesini mu-
cibolur. Binaenaleyh bu gibi evrakın Adliye 
Encümeninde veyahut makamı aidinde hıfzedi
lerek eşhas derdest edildiğinde ve muhakemesi 
icra edildiğinde neticesinin Meclise bildirilme
sini teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
diler mâruzâtınım bu mazbataya taallûku yok. 
Fakat mesele bilvesile açıldığı için Heyeti Celi-
lenizin nazarı dikkatini celbedeceğim. İkin bin 
zabitin bugün Divanı Temyizde evrakı var. 
Divanı Temyizdeki evrakın tetkiki neticesinde, 
ya zabitlerden bin tanesi açığa çıkarılacakt'r ki, 
bunlar hâlâ milletten maaş almaktadırlar, veya
hut kendilerinden istifade edilecektir. Muattal 
kalıyorlar. Bu devlet teşkilâtı başladığı zaman, 
ki, biz karargâhımızı buraya getirdik, diğer 
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mahkemeler hep yapıldı. Divanı Temyizi Askerî 
neden teşekkül etmedi? Bu bizim bugünkü vak
timizin zıyaa uğramasında büyük bir âmildir. 
Hükümet bunu ihmal ediyor. Bunun böyle bir 
kanunu varsa teklif ediyorum, bir an evvel 
çıkarılsın. Memleket bundan fevkalâde mu
tazarrırdır. Orduda bu kanun bir an evvel 
çıkarılsın. Ve buna her halde himmet buyu-
rulsun ve bu da nef'an lilkanun zaruret olarak, 
buraya gelmiştir. Heyeti öelilenizin tasdikine 
arz ediliyor. Efendim vaildtlerim'iz bu suretle 
zayi oluyor. Fakat ne yapalım ki, kanunun 
hükmünü de tasdiıka meoburuz. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Sanki) — 
Avni Beyefendi eğer kanun (tetkik) dese idi, 
•bendeniz de fikri âlilerine iştirak ederdim. 
Faikat kanun yalnız (tasdik) tâbirini istimal et
miştir. Şundan ne faide temin 'edeceksiniz? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim bendeniz diyorum 'ki, Padişahın makamı
na kaim o'Dmalk üzere, 'bu; ıstıraridir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Kıariıhisari Sanki) — 
Divanı Temyizi Askerî Kanunu yapılsa bi-
He bendeniz o maddenin arz ettiğim şekilde ta
dilini teklif edeceğim. 

REİS — Ali Süruri Bey hulâsai teklifiniz 
nedir efendim'? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karihisari Şarki) — 
Efendim 'bendeniz diyorulm, ki; ahakâmı gi-
yabiye tetlki'ka tâbi değildir. Meclisi Âli tas
dik etinıesin. 

NUSRET Ef. (Erzurum) •— Efendim Ali 
Süruri Efendinin sözlerine cevap vereceğim. 
Kavanini askeriyenin ruhunda şiddet vardır. 
Onlar kavanini adliyeye nıakıys olamaz. Or
du üzerinde ruhan bir tesir yapmak için böy
le Ib'ir kanun kaibul edilmiştir. Onun için bu ka
nunda bir hususiyet vardır. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim ortada bir 'kanun vardır. Bu 'kanun Hü
seyin Avni ve Nafiz beylerin dedikleri, gibi, 
ımeriyülalhkâmdır. Yalnız bu 'kanunun tadilen 
tatbiki için o da suveri 'tatibikıyeye aklıolmak 
üzere Hükümet birkaç madde teklif etmişti. 
Bu kanunun tadiline dair Meclisin hiçbir ka
rarı mevcut değildir. Ali Süruri Efendinin de
diği gibi gıyabi hükümler mahkûmların der-

I destlerinde keenlemyekün olduğuna göre, 
böyle keenlemyekün olacak bir hükme iradei. 
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milliyehin iktiranı bir faideyi mueibolmıyaea-
ğını kaibu'l etmekle -beraber, fakat ancak öy
le bir kanunun esnayı vaz'ında bu nokta mev-
zmıbahsolabilir. 

Bu kanun mevcudoldııikça ve bu 'kainim ta
dil edilmedikçe her halde Meclisi Âli bunun ah
kâmına riayet edec-eiktir. 

'Binaenaleyh münakaşa b'ifaidedir, değildir, 
meselesi ayrıca mevzııubahsolur. Bugün bu (me
sele münakaşa edilemez, kanun mevcut ve ah
kâmı mutadır. 

REİS — Tunalı Hilmi Beyefendinin bir tak
riri var, okunacaktır. 

Riyasete 
Derdest edildikte muhakemesi icra edilmek 

üzere kaydiyle gelen muhakeme evrakının Mec
listen geçirilmemesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Takriri kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

5. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, eski Maa
rif Nazın Şükrü Bey hakkında Maliye Vekâle
tinden sual takriri 

REİS — Efendim Malatya Mebusu Lûtfi Bey, 
bir mesele hakkında Maliye Vekâletinden izahat 
istiyor. O okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Harb kabinesinde dâhil ve millet nazarında 

âzami cürüm ile maznun bulunan Maarif Nazırı 
esbakı Şükrü Beye verilen tekaüdiye ile maaşatı 
müterakime ve sairesi hakkında Maliye Vekili 
tarafından verilecek izahat geçen celsede verile
memişti. Şimdi icabeden izahatın itasını teklif 
eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — İzahatın 
neticesi ne olacaktır rica ederim? Sual kâfi görül
mezse istizaha kalbederler. Havadis kabilinden 
ise burası gazete değil. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Geçen gün Maliye 

(İkinci 
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Vekili Bey kürsüye geldi. Söyliyeceği zaman mü
cadele hâsıl oldu. Ve mesele nakıs kaldı. Madem
ki o vakit izahatını vermedi. Bu mesele hakkın
daki izahatı neyse şimdi dinliydim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
sail arkadaşımız sualini ya kâfi gördü veya gör
medi. Kâfi görmediyse istizaha kalbeder. Kendi 
de burada yok. Biz bu izahat neticesinde bir hü
küm veremeyiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Konya Mebusu Muhteremi Hoca Vehbi Efen
di Hazretleri tarafından Malta'daıı avdet eden 
sabık Maarif nazırlarından Şükrü Beyin riıâzuli-
yet maaşı hakkında, bu nasıl verilir? diye Heyeti 
Vekile Riyasetinden bir sual takriri vardı. Bu 
sual takriri Heyeti Vekile Riyasetinden Maliye 
Vekâletine havale edilmiş ve cevabı Malive Ve-
kâleti tarafından ihzar edilmiştir. Ve zannediyo
rum ki, o cevap tahrirî idi. O tahrirî cevap bura-

4bı okunduğu vakitte belki münderecatı anlaşıla
madı ve münderecatı anlaşılamadığından dolayı 
biraz da karışıklık oldu. Ve mesele öylece kaldı. 
Vehbi Efendi Hazretleri burada mevcut değildir. 

i Binaenaleyh bendeniz mevcut bir suale cevap 
vermek vaziyetinde bulunuyorum ve ona cevap 
vermeye gelmedim. Heyeti Celileniz arzu ederse 
re'sen bâzı izahat tarzında bu muameleden bah
setmek isterim. Heyeti Celilenizin takdirine mu-
havveldir. 

REİS — Efendim sahibi sual yoktur ve suali 
kim kâfi görüyor? Kim kâfi görmüyor? Bunun 
neticesi ne olacak? Bu bapta yapılacak bir mua
mele yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bendenize kalırsa bütçe meyanında bunu halle
debiliriz bir; Vehbi Efendi Hazretleri yakında 
da avdet edeceklerdir. O zamanda yine bu me
sele üzerinde görüşebiliriz. Mesele zannedildiği 
gibi değildir ve muamele tamamen kanunidir ve 
kanunun emrettiği tarzda yapılmıştır. 

LÛTFİ" B. (Malatya) — israf ve ibzal var
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hayır efendim. 

j REİS — Badehu celsei hafiye yapmak üze-
1 re on dakika teneffüs. 

(Saat 3 sonra birinci celseye nihayet verildi.) 

hafidir.) 
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