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Münderecat 
Sayîa 

Zaptı sabık hulâsası 84:85 

2. — Azayı kiram muamelâtı 85,87,108 
1. —• Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin Dahiliye Encümeni Mazbata Muhar
rirliğine intihabolunduğuna dair Dahiliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi 85 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Kiyaset kararı 87 

3. — İzmir Mebusu Malımud Esad Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 108 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çele
bi Efendiye izin verilmesine dair Divanı 
Riyaset karan 

3. — Teklifler 
1. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 

Muradiye kazasının lâğviyle nahiye haline 
ifrağına dair kanun teklifi (2/529) 

4. — Takrirler 
1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Be

yin, Bayram ertesine kadar müzakerenin 
talik edilmesine dair takriri 

5. — Muhtelif evrak 
1. — izmir'in senei devriyei işgali müna

sebetiyle muhtelif mahallerden mevrut tel
graflar 

108 

85 

85 

108 

108 

85 

85 

Sayfa 
86 6. — Mazbatalar 

1. — Mahkemei Temyizce tasdik edilen 
Deresöğüt (Söğüt) karyesinden Demirci Os-
manoğlu Mehmed Ali hakkındaki idam hük
münün tasdikma dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 86:87 

2. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyiha
sı ile sivil baytarların orduda mülâzimi-
evvel rütbesiyle istihdamlarına dair kanun 
lâyihası ve Sıhhiye ve Müdafaai Milliye en
cümenleri mazbataları 87 

3. — Tebdilihavaya muhtaç zâbitana 
harcırah itasına dair kanun lâyihası ve ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası 87 

4. — Düşman tarafından işgal edilen 
mahallerden' gelen memurlara verilmekte 
olan nısıf maaşın kat'ı ile kendilerine mazu-
liyet maaşı itasına dair kanun lâyihası- ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 87 

5. — Umumi Seferberlikte silâlh altına 
alınmış hayat ve mematı meçhul olan mu
allimlerin yerine asaleten muallim tâyin 
edilmesine dair kanun lâyihası ve Müda
faa! Milliye ve Maarif encümenleri maz
bataları 87 
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6. — Orduda kendi hayvaniyle hizmet 
eden efrada tazminat verilmesine dair ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Mu
vazene! Maliye encümenleri mazbataları 

7. — Tedariki vesaiti nakliyei bahriye 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

8. — Hodieor nahiyesinin lâğviyle Sa
rıgöl nanıiyle bir nahiye teşkili hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

9. — Rüsumu Belediye Kanununun 
14 ncü maddesinin fıkrai ahiresinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Kavanini Maliye encümenleri mazbata
ları 

10. — Bâzı memurini rüsumiyenin as 
kerlikten istisna edilmelerine dair kanun 
lâyilhası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 

11. — Divanı Temyizi Askerî teşkiline 
dair kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Adliye encümenleri, mazbataları . 

12. — Gümrük Tarifesi Kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Kava-
nin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 

13. — Hukuku aile Kararnamesinin 
yeniden meriyetine dair kanun lâyihası 

20.5 
Sayfa 

87 
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ve Adliye Encümeni mazbatası 88 

14. — Tahsildar Hüsnü ve Silifkeli 
Mustafa efendilerin istidalarına dair Ad
liye Encümeni mazbatası 88 

15. - - Kendsine mazııliyet maaşı tah
sis edilmediğine dair îhsan Beyin istidasv 
hakkında, Dahiliye Encümeni mazbatası 88 

16. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
Simav harikzedegânma meceanen kereste 
itasına dair kanun teklifi, İsparta Mebu
su Tahir Efendinin, Uluborlu ahalisine 
müktazi kerestenin meeanen kat 'ma mü
saade itasına dair kanun teklifi (2/90). 
Sinob harikzedegânma miri ormanlardan 
meecanen kereste itasına dair kanun lâ
yihası, Antalya, Maraş ve sair mahaller 
(harikzedegânma meceanen kereste itasına 
dair kanun lâyihası, Antalya. Mebusu 
Talisin Beyin, Antalya Darühilâfe Med
resesine muktazi kerestenin biiâresim 
k*at'ı hakkında kanun teklifi ve Muvaze
ne! Maliye ve Kavanini Maliye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (2/283) 88:96 

7. — Müzakere edilen maddeler 96 

1. — Divanı Temyizi Askerî teşkiline da
ir kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları 96:108 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat saat : 1,55 

REÎS — tkinci ReisveMli Musa Kazım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani, Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bil inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay

nen kabul olundu. Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rü-
fekasmm Diyarbekir Valisi merhum Reşid Bey 
ailesine maaş tahsisine dair teklifleri tasviben 
Heyeti Vekileye, Oazianteb Mebusu Ali Cenani 
Beyin, düşmandan istirdadedilen mahaller ahali
sine muavenet icrası hakkındaki Kanunun tefsiri
ne dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, De-
'vairi belediye rüesasınm sureti intihabına, ta-
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kımbasılarla zabit namzetlerine tahsisat itasına 
dair Heyeti Vekileden mevrut levayihi kanuniye 
Dahiliye, Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. 

Farkı resmi tediye edilmiyen tuzlar hakkın
daki lâyihai kanuniyenin talebine binaen Maliye 
Vekâletine iade edildiği tebliğ olundu. 

23 Nisan münasebetiyle Dersim'den mevrut 
tebrik telgrai'iyle izmir'in senei devriyei işgali 
münasebetiyle muhtelif mahallerden mevrut tel
graflara cevap yazılması tensibedildi. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Yusuf ile Hü
seyin haklarında Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı hükmiye Adliye Encümenine, Kayseri Me
busu Hilmi Beyin Kayseri menziline dair sual 
takriri Müdafaai Milliye Vekâletine, Tokad Me
busu Rifat Beyin sual takriri Dahiliye Vekâleti
ne, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin Bin
başı Raif Beye dair sual takriri Müdafaai Milli
ye Vekâletine, İzmit Mebusu Sırrı Beyin istikra
zı Dahilî faizlerine dair sual takriri Maliye Ve
kâletine havale olundu. 

Tokad Mebusu Rifat Beyin Pontus meselesine 
dair istizah takriri kabul olunarak Dahiliye Ve-

* • 

kâletine tebliğ olundu. 
Mezuniyet hakkındaki Divan kararı kabul 

olundu. Muhtelif encümenlerden mevrut mazba
talar ruznameye alındı. 

Mütarekeden sonra vatandan uzaklaşan ze
vata dair Kastamonu Mebusu Besim Beyin sual 
takririyle Bursa Mebusu Necati Beyin, Mülkiye 
Müfettişi Sabri Bey hakkındaki sual takririne 
Dahiliye Vekili Fethi Bey tarafından şifahi ce
vap ita olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

(İkinci ve Üçüncü celseler hafidir) 

D ördürdü Celse 
Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inikat Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Dahi
liye Vekâletinden olan istizah takriri kıraat ve 
kabul olunarak Vekâleti mezkûreye tebliğ edil
di. Ve Cumartesi günü içtima olunmak üzere 
celseye nihayet verildi. 
ikinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Van Kayseri 
Hakkı Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Di-
yarbekir valisinin ailesine maaş tahsisi hakkın-
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daki takrir tasviben gitmemiştir. Alelusul gitti. 
O suretle tashih edilsin. 

RElS — Efendim, tasviben gitmiştir. Bina 
enaleyh zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Muradiye kazasının lâğviyle nahiye ha
line ifrağına dair kanun teklifi (2/529) 

REİS — Van vilâyetinin Muradiye kazası
nın nahiyeye tahviline dair Van Mebusu Hasan 
Sıddık Beyin teklifi kanunisini Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Dahiliye Encümeni Mazbata Muharrirliğine inti-
habolunduğuna dair Dahiliye Encümeni tezke
resi. 

REİS —- Mazbata Muharrirliğine Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin intihap edîHîgîne 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası var oku
nacak : 

Riyaseti Celileye 
Mazbata Muharriri Hamdi Namık Beyin 

hasbelvazife taşraya gittiği anlaşılmasına ve 
mumaileyhe mevdu vazifenin de teahhur ve taav-
vuk etmesine binaen vazifei mezkûrenin Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beye tevdii tezekkür 
olunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

t Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Kayseri Aza 
Atıf Mustafa 
Âza Âza 

Kayseri Bayezid 
Ahmed Hilmi Şevket 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — izmir'in senei devriyei işgali münasebe
tiyle muhtelif mahallerden mevrut telgraflar. 

REİS — izmir'in senei devriyei işgali mü
nasebetiyle mülhakattan mevrut telgraflar var. 
Tensibederseniz münasip cevaplar yazılır. 
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6. — MAZBATALAR 

1. — MaJıkemei Temyizce tasdik edilmiş olan 
Küre'nin Deresöğüt (Söğüt) karyesinden Demir
ci Osmanoğlu Mehmed Ali hakkındaki idam hük
münün tasdikına dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Osmanoğlu Mehmed Ali hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası var. Okunacaktır : 

Adliye Encümeni mazbatası 

Kastamonu vilâyeti istinaf Ceza Mahkeme
sinden tanzim kılman 21 Nisan 1336 tarih ve 
94 No. lı ilâm ile idamına hükmedilmiş olan 
Küre'nin Deresöğüt karyesinden Demirci Os
manoğlu Mehmed Ali hakkındaki hükmün Mah
keme! Temyizce tasdikine mebrıi hükmü ida
mın infazı için alelûsul tasdiki Âliye iktiranı 
zımnında Heyeti Umumiye karariyle berayı tet
kik, encümenimize havale ve tevdi buyurulmuş 
olan ilâmı mezkûr ile evrakı müteferriası müta
lâa olundu. 

İlâmatı mebhuseden İstinaf Ceza Mamkeme-
sinin 20 Nisan 1336 tarihli ilâmının hulâsai mün-
derecatı 1335 senesi Martının ikinci Pazar günü 
Küre'nin Alanveren karyesinden Numanoğlu 
Abdullah'ın parasına tamaan arkasını taMbede-
rek esnayı rahde merkumu balta ile katil ve 
maktulün refakatinde bulunan oğlu Sabi Ah-
med'i cerheylediğinin delâili kanuniye ve ema-
ratı kaviye ile sübutuna binaen hareketinin mu
vafık olduğu Kanunu Cezanın 174 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına tatbikan idamına hükmolunduğun-
dan ve 31 Kânunusani 1338 tarihli Mahkemei 
Temyiz ilâmı münderecatı dahi hükmü lâhikm 
sureti cereyanı muhakemesiyle ciheti tatbikı-
yesinin muvafık ve esbabı mucibei kanuniyeye 
müstenit bulunmuş olduğundan tasdikına ve 
alelûsul dradei milliyesinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Âlisinden dstihsal olunmak üzere ev
rakı dâvanın Müddeiumumiliğe tevdiine karar 
verildiğinden ibarettir. İşbu tetkdkat ile ev
rakı hükmiye mefahimine ıttıla hâsıl olduktan 
sonra Azayı Kiramdan dört zat hükmü idamın 
infazı lüzumuna ve alti zat dahi Kanunu Esa
simizin yedinci ve Ceza Kanunnamesinin 47 nci 
maddelerine atfen ve esbabı âtiyeye binaen j 

1338 C : 1 
cezayi mezkûrun müebbet küreğe tahviline kail 
olmuşlardır. 

Evvelen : Merkumun muhakemeten inkârı 
cürüm etmesine karşı kıraat edilen ifadei istin-
takıyesindeki ikrarı da esbabı hüküm sırasında 
ıirae olunmuş ise de encümenimizce mütalâa olu
nan işbu ifadei istintakıye mahkûmualeyhin 
mağdur ile Alanveren karyesi civarındaki «İki • 
türbe» denilen mahalle geldiklerinde bir Öküz 
mübadelesinden maktulde alacağı olan iki yüz 
kuruşu talep ve merkum da vermedikten başka 
kendisine karşı bıçağını teşhir eylediğinden 
balta ile merkumun ensesine bir defa vurunca 
yere düştüğünden üzerinde bulunan cüzdan ve 
saati ve iki çift çorabı aldığını ve oğlu Ahmed'-
in kaçtığını alatarikıl hikâye cami olmasına 
nazaran sübutu eürme medar ittihaz edilen ik
rarı vâkmı mukaddematı eürme ve vasfı fiile ta
allûk eden ve fiili mezkûrun taammüt hilâfın
da vukubulduğu ihtimaline tahvili vicdan eden 
aksamı üzerinde de imali kanaat olunarak vaka 
hakkında anmüşahedetin ihbarı madde eden 
bir şahit bulunmamasına binaen tahassul eden 
işbu ihtimalâttan nâşi mahkûmun lehine ola
rak müsaadatı cezaiye vücudunun tezahürü. 

Saniyen : Maktulün mahdumu Ahmed'in 
kaatilin esnayı katilde bıçak istimal etmiş ol
duğu yolundaki muhakemeten sebk eden ifade
si ve mahkûmun da kablelkatil mağdurun ken
disine teşhiri silâhta bulunduğunu beyan eyle
mesi meyanede bir münazaanın tahaddüs etmiş, 
olduğuna başkaca bir zemini ihtimal vermekte 
olması. 

Salisen : Cürmün 1335 senesi zarfında vuku
una ve tarihi vakadan itibaren aradan üç sene 
mürur ederek mücazattan maksudolan ibreti mü-
essirenin icrayi idam ile husulünün ihtimali za-
yif derecesinde ve Büyük Millet Meclisinin tarihi 
küşadı olan 23 Nisan 1336 tarihinden bugüne 
kadar muhtelif zamanlarda ve mütaaddit sebep
ler tahtında bâzı mahkûmin için muafiyeti ceza
iye bahşederek izharı adil ve şefkat eylemiş ol-
masiyle işbu şahıs hakkında dahi şefkati mutade-
nin dahi diriğ buyurulmıyacağmın mütalâa olun
ması. 

Esbabı ânifeye binaen merkum Mehmed Ali 
hakkındaki idam hükmünün Kanunu Esasinin 
Marrülarz yedinci ve Kanunu Cezanın 47 nci 
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maddelerine atfen müebbet küreğe tahvilini tek
lif ve istirham eyleriz. 

19 Mart 1338 
Adliye Encümeni Reisi 

Eskişehir 
Muhalifim 

Mahkemei Temyizce kesbi katiyet emiş olan 
hükmün infazı reyindeyiz 

Abdullah Azmi 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 

İsparta 
Hacı Mehmed Tahir 

Karahisarı Sahib 
Muhalifim 

Kırşehir 
Sadak 

Batımı 
Ali Rıza 

Esbabı sübutiyeye mukarin ve Mehkemei Tem
yizce musaddak bulunan hükmün tadili doğru 

değildir. Hükmü idamın infazı reyindeyim 
Mehmed Şükrü 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

REİS — Efendim bu, evrakı varide olarak 
gelmiştir, ruznameye henüz dâhil değildir, maa-
haza basit bir meseledir. Müzakeresini arzu eder
seniz ruznameye alalım. (Bayramdan sonra ses
leri) Bugün müzakeresini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Müzakeresi kabul edilmedi. 
Ruznameye alınmıştır efendim. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divcmı Riyaset Kararı 

REİS — Mezuniyet hakkında Divan kararları 
vardır, efendim. 

Heyeti Umumİ3*eye 
Âtide isimleri muharrer zevata, hizalarında 

gösterildiği müddetler için mezuniyet itası Divanı 
Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe) üç ay, Dr. 
Fikret B. (Kozan) bir ay, Şevket B. (Bayezid) 
üç ay, Necati B. (Bursa) üç ay; 

REİS — Dr. Tevfik Rüşdü Beyin üç ay 
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mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Dr. Fikret Beyin bir ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şevket Bey Bayezid'in üç ay mezuniyetini... 
ŞEVKET B. »(Bayezid) — Efendim, ben

deniz memleketim biraz uzak olduğu için (o 
hariç sesleri) gidip gelmekte pek çok müşkülât 
çekiyorum. Kırk beş günde gidiyor ve kırk 
beş günde geliyorum. Yani kırk beş günlük 
zahmetin üç ayda telâfi edilmesi gayrikabil-
dir. Bu üç ay müddetin altı aya iblâğını rica 
ederim. (Pekâlâl, sesleri.) 

REİS — Efendim, Şevket Bey Bayezid'e 
Divanı Riyaset üç ay mezuniyet vermiştir. Şim
di kendisinin teklif ettiği altı aydır. Altı ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Altı ay mezuniyeti kabul edilmiştir, efendim. 

Bursa Mebusu Necati Beyin üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, birçok mazbatalar gelmiştir : 

2. — Mükellef sivil sıhhiye memurlun hak
kındaki kamun lâyihast ile sivil baytarların or
duda mülâzimievvel rütbesiyle istihdamlarına 
dair kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Müdafaai Mil
liye encümenleri mazbataları. 

3. — Tebdilihavaya muhtaç zâbitana har
cırah itasına dair kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

4. — Düşman tarafından işgal edilen ma
hallerden gelen memurlarca yerilmekte olan 
nısıf maaşın kat'ı ile kendilerine mazuliyet 
maaşı itasına dair kamun lâyihası ve Kaivanin ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

5. — Umumi seferberlikte silâh altına alın
mış, hayat ve mematı meçhul olan muallimle
rin yerine asaleten muallim tâyin edilmesine 
dair kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Maa
rif encümenleri mazbataları. 

6. — Orduda kendi hayvaniyle hizmet eden 
efrada tazminat verilmesine dair kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 

7. — Tedariki vesaiti nakUyei bahriye Ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye encümeni mazbatası. 
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8. — Hodicer nahiyesinin lâğviyle Sarıgöl > 

namiyle bir nahiye teşkili hakkında kanun lâyi
hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

9. — Rüsumu Belediye Kanununun 14 ncü 
maddesinin fıkrai ahiresinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri mazbataları, 

10. — Bâzı memurini .rüsumiyenin asker
likten istisna edilmelerine dair kantin lâyihası 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

11. — Divanı Temyizi Askeri teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları. 

12. — Gümrük Tarifesi Kanununun tadili 
hakkında kanun lâyihamı ve Kavanini ve Muva-
zenei Maliye encümenleri mazbataları. \ 

13. — Hukuku aile Kararnamesinin yeni
den meriyetine dair kmıun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

14. — Tahsildar Hüsnü ve Silifkeli Mustafa I 
efendilerin istidalarına dair Adliye Encümeni I 
mazbataları. 

15. — Kendisine mazuliyet maaşı tahsis edil
mediğine dair İhsanı Beyin, istidası hakkında 
Dahiliye Encümeni mazbatası. I 

HASÎB B. (Maraş) — Hali malî hakkında 
bir rapor geldiği anlaşılıyor efendim, geldiyse I 
okunsun da işitelim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Reis 
Bey, Sinob Harikzedegânma muavenet hakkın
da geçenlerde bir kanun vardı. Lütfen o okun
sun. 

REİS —- Efendim, encümenlerden gelen 
mazbatalar bunlardır. Alelûsul ruznameye alı
yoruz. 

GALİII Ef. (Erzurum) —' Grıraba hastane
lerine celbedilecek edviyenin Gümrük Resmin- I 
den istisnası hakkında bir kanun vardı. Onu da I 
yakın bir ruznameye aldınız, lâkin gelmiyor. I 

16. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Simav I 
harikzedegânma meccane/ne kereste itasına dair I 
kanun teklifi, İsparta Mebusu Hacı T ahir Efen^ I 
dinin, Ulubarlu ahalisine muktazi kerestenin I 
meccanen kat'ına müsaade itasına dair kamın I 
teklifi (2/90)ı Sinob Harikzedegâmna miri or- I 
inanlardan meccamen kereste itasına dair kanun I 
lâyihası, Antalya, Maraş ve sair mahaller harik
zedegânma meccanen kereste itasına dair kmıun I 
lâyihası, Antalya Mebusu Tahsin Beyin, Antal- | 
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ya Darülhilâfe medresesine muktezi kereste
nin bilâresim kat'ı hakkında kanım teklifi 
(2/283), ve Muvazenei Maliye, Kavanini Maliye 
ve İktisat encümenleri mazbataları. 

REİS — Sinob harikzedegânı hakkındaki lâ-
yihai kanuniye var, bir maddeden ibarettir. 
Okunacaktır. Epey zamandır ruznamemizdedir. 
Onu müzakere edelim. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, teklifimi re
ye koymadınız. 

REİS — Tetkik edelim. Hali malî hakkında
ki rapor burada yoktur efendim. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 

harikında muhterik olan hanelerin tamir veya 
müceddeden inşasına muktazi kerestelerin mec
canen itası hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 
27 . 1 . 1337 tarihindeki ihtimamda kabul edi
len ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
üelilesinin tasvibine iktiran eden lâyihai kanu
niye sureti musaddaıkası ve esbabı mucibe lâyi
hası rapten takdim kılınmakla iktizasının ifa ve 
neticesinin işar buyurulmasmı rica ederim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 
harikzedegânma meccanen kereste verilmesi 
Gıakkmdaki kanunun esbabı mucibe lâyihasıdır. 

Esbabı muhtelife tahtında seferberliktenbe-
ri muhterik olmuş olan meskenlerin tamir veya 
müceddeden inşasına muktazi. kerestenin civar 
miri ormanlarından meccanen itası Ankara Vi-
lâyetiyle Antalya, Maraş, Kângırı ve Karahi-
sarı -Sahib - mutasarrıf hıklarından vürudeden 

.mazbatalarda talebolunmuş ve halbuki elde 
mevcut kavanin ve nizama't eşcarı mezkû renin 
şehir 've kasaba ahalisine meccanen itasına 
gayrimüsait bulunmuş olmasına nazaran bir 
kanun sureti kaleme alınmış ve işbu kanunun 
birinci maddesiyle meskene münhasır olmak 
üzere ihtiyaç, miktarı meccanen ita ve ikinci 
maddesiyle dahi katiyatta suiistimalât ve tah
ribat vukua gelmemek üzere orman idarelerine 
karşı mesul bir zât namına- teati edilecek mu
kavelenameye müsteniden katiyat icra etti
rilmesi temin edilmek istenilmiş ve gayri-
m ah dut zamanı şâmil olmıyarak katiyat müd-
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detinin ilki sene zarfında ikmali şart konulmuş , olduğu mahalleri idare meclislerince tâyin oîunâ* 
olmakla işbu lâyihai kanuniye bittanzim tak
dim kılınmıştır. 23 Kânunusani 1337 

Lâyihai Kanuniye Sureti 

MADDE 1. — Antalya, Maraç, Karığın, 
Çivril, Beypazarı kasabalarında muhterik olan 
meskenlerin inşasına muktazi keresteler ta
hammülü fennisi olan mirî ormanlarından 
meecanen ita edilecekti]*. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallerince 
orman idarelerine karşı irae edilecek mesul bir 
müdür veyahut mütaahhitler namlarına teati 
olunacak mukavelenamelere müsteniden usu
lü fenniye ve mevzuasına tevfikan kat'ı ve 
nakledilecek ve katMyat nihayet iki senede hi
tam bulacaktır. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun tatbikma İkti
sat Vekili memurdur. 27 Kânunusani 1337 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi V. Şer'iye Vekili 
Ferid Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Na. Adliye Vekili -Na. 
Ömer Lûtf i Ahmed Muhtar 

Dahiliye Vekili Na. Hariciye V. V. 
Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye V. Maarif V. 
Ferid Hamdullah Subhi 

Nafıa Vekili İktisat V. V. 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye 
Adnan Reisi Vekili 

(Teftişte) 

Sinob, Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypa
zarı Harikzedegâmna meecanen kereste itasına 

dair lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Sinob kasabasında iki defada 
vukubulan harik dolayısiyle muhterik olan 431 
aded meskenin inşasına muktazi sekiz bin altı yüz 
yirmi metre mikâp köknar ve üç bin iki yüz otuz 
iki buçuk metre mikâp çam ve bin yetmiş yedi bu
çuk metre mikâp meşe ki, âzami ceman on iki bin 
dokuz yüz otuz metre mikâp gayrimamul ve keza-
lik Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 
hariklerinde haneleri muhterik olanlara muktazi 

cak kereste tahammülü fennisi olan mirî orman
larından meecanen ita edilecektir. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallince or
man idaresine karşı irae edilecek mesul bir müdür 
veya mutemet namına teati olunacak mukavelena
meye müsteniden usulü fenni ve mevzuası veç
hile kat'ı ve nakledilecek ve kat'iyat nihayet üç 
senede hitam bulacaktır. 

MADDE 3. — İşbu keresteler meskenini el-
yevm inşa edemedikleri tahakkuk eden harikzede-
gâna verilecektir. 

MADDE 4. — Verilen keresteyi muhterik 
meskenin inşasına sarf etmediği tahakkuk eden
ler kerestenin piyasa mucibince kıymetini maare-
sim tediyeye mecburdur. 

MADDE 5. — Harikzedegâna bu suretle her 
sene verilecek kerestelerin nevi ve miktarına ve 
tarifesine göre bilhesap tebeyyün edecek resmi 
mirîsi Muvazenei Umumiyede faslı mahsusuna. 
irat ve (harikzedegâna mirî ormanlarından mee
canen verilen kereste bedeli) namiyle Dahiliye 
bütçesinde yeniden açılacak (A/163) fasla irat 
kaydolunacaktır. 

MADDE 6. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye, Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 
harikmda muhterik olan hanelerin tamir veya 
müceddeden inşasına muktazi kerestenin meeca
nen itası hakkında İcra Vekilleri Heyetinin encü
menimize muhavvel lâyihai kanuniyesi ve esbabı 
mucibe mazbatası tetkik olundu. Sinob harikzede-
gânı için evvelce dahi Heyeti Vekileden tanzim 
kılman lâyihai kanuniye üzerine encümenimizden 
sâdır olan 12 Nisan 1337 tarihli ve 6 nu
maralı mazbataya merbut kanun ahkâmı ihti
yacın mahiyeti itibariyle mahal]âtı mezkûreye 
de kaabili tatbik olacağından encümen kanunu 
mezkûrun birinci maddesine gayrimamul keli
mesinden sonra (ve kezalik Antalya, Maraş, 
Kângırı, Çivril, Beypazarı hariklarında hane
leri muhterik olanlara muktazi olduğu mahal
leri idare meclislerince tâyin olunacak kereste) 
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cümlesini ilâve ederek ve bu baptaki muhtelif 
teklifleri tevhideyliyerek 
Umunıiyeye ara eder. 

Reis 
Sarııhau 
Reşad 
Kâtip 

Ertuğrul 
Mustafa Kema 

Âza 
Antalya 
Ali Vefa 

Dr 

lieclittasdik Heyeti 

9 Kânunusani 1338 
Mazbata M. 

Menteşe 
Tevfik Rüşdü 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Niğde 
Alımed Hilmi 

15 Mart 1337 

İktisat Encümeni mazbatası 
Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 

harikzedegâmna meccanen kereste itasına dair 
olan Heyeti Vekilenin 27 Kânunusani 1337 ta
rih ve 614 numaralı lâyihai kanuniye sureti ik
tisat Vekili Celâl Beyefendi hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi: 

Lâyihai. kanuniye heyeti ıımumiyesi itiba
riyle şayanı kabul görülmüş ise de birinci mad
denin hasır ve tehdidi ref 'edilerek meclisi idare 
mazbataları üzerine ihtiyaeatı bildirilen mahal
lere Heyeti Vekile karariyle itası ikinci mad
dede gösterilen müdür ve mutemed namına ya
pılacak mukavelename muvafıkı nefsülemir gö-
rülmiyerek erbabı ihtiyaç tarafından irae edile
cek mesul bir mutemed namına icrası, kezalik 
nıaddei mezkûrde iki seneye kasrı bâzı mahal
ler halkının mağduriyetini mucibolabilcceği en
dişesiyle tâyini müddetin dahi Heyeti Vekilenin 
tesbitinc havalesi encümenimizee suiistimalâtm 
vukuu nazarı dikkat ve ehemmiyete alınarak 
bu cihetin men'i ve maksadın temini için alâ-
kadar kesan hakkında tatbik edilmek üzere 
bir madde ilâvesi ekseriyetle karargir olmuş ve 
lâyihai kanuniye şekli âtide tesbit edilmiştir. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata M. 
Diyarbekir Antalya 
Hacı Şükrü Halil ibrahim 

Kâtip 
Adana 
Zamir 

Âza 

Âza 
Kayseri 

Ata 

Âza 
Eskişehir 

Osman Zeki Mehmed Emin 

Âza 
İstanbul 

Âza 
İzmit 
Sırrı 
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Âza 
Van 

Tevfik 
Âza 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Âza 
Niğde 
Âta 

Âza 
Karahisarı Sahib 

Bu kanuna muhalifim 
Nebil 

MADDE 1. — Harik, seylâp, hareketiarz ve 
istilâdan mütevellit afat neticesinde tamir ve in
şasına lüzum görülen nıesakin ve meabid için 
mahallî meclisi idareleri tarafından tanzim edi
lecek mazbatalar üzerine Heyeti Vekile kara
riyle tâyin olunan müddet zarfında mııktazi ke
resteler miri ormanlarından meccanen ita kılınır. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallerince 
orman idarelerine karşı irae edilecek mesul mu
temet namına teati olunacak' mukavelenamelere 
müsteniden usulü fenniye ve mevzuaya tevfikan 
kat'ı ve nakledilir. 

MADDE 3. — Mutemetler ve katiyata me
mur olanlar kerestelerden az veya çok miktarını 
her ne suretle olursa olsun muhtassünlehindeo. 
gayrı bir mahal veya şahsa ita eder ve alâkadar 
memurinden bu hale sebebiyet verirlerse o mik
tarın bedeli misli kendilerinden zamanen ahzo-
lunduktan başka kanunu Cezanın 102 nci madde
sinin ilâvesine tevfikan tecziye olunur. 

MADDE 4. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — işbu Kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
22 . 1 . 1337 

Sinob harikzedegâmna miri ormanlardan 
meccanen kereste itasına dair Heyeti Vekilenin 
18 . 1 . 1337 tarihindeki içtimamda kabul edilen 
lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile esbabı 
mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla muk-
tazasmın ifa ve neticesinin işar buyurulmasını 
rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Sinob harikzedegâmna meccanen kereste veril
mesi hakkındaki Kanunun esabı mucibe lâyi-

hasıdır 
Sinob'da iki defa vukubulan harik tesiriyle sırf 
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mesken olarak dört yüz atuz bir aded hane muh-
terik olduğu ve bunların yeniden inşası için be
her haneye yirmi metre mikâp göknar ve yedi 
buçuk metre mikâp çam ve iki buçuk metre mi 
kâb meşe ki ceman sekiz bin yüz yirmi metre 
mikâb gayrimenkul göknar ve üç bin iki yüz otur. 
iki buçuk gayrimamûl metremikâbı çam ve bin 
yetmiş yedi buçuk metre mikâb gayrimamûl meşe 
eşcarma lüzum olduğu meclisi idarei livanın 
9 Ağustos 1336 ve 840 No. lı mazbatasında beyan 
ve mezkûrülmiktar kerestenin meccanen kat'ma 
müsaade itası talebolunmuş ve halbuki elde mev
cut kavanin ve nizamat bu miktar kerestenin şe
hir ahalisine meccanen itasına gayrimüsait bulun
muş ve ikmali inşaat için bu miktar keresteye ih-
tiyacolduğu tabiî görülmüş olmakla nevi ve mik
tarına ve târifei hazıraya nazaran bir milyon se
kiz yüz seksen yedi bin yüz kuruş resmi mirîsi 
tutan mezkûrülmiktar kerestenin meccanen itası
na dair bir-kanun sureti kaleme alınmış ve işbu 
Kanunun birinci maddesiyle meskene münhasır 
olmak üzere ihtiyaç miktarı tesbit ve tahdidedil-
miş ikinci maddesiyle dahi katiyat ve suiistima-
lât ve tahribat vukuagelmemek üzere orman ida
resine karşı mesul bir zat namına teati edilecek 
mukavelenameye müsteniden katiyat icra ettiril
mesi temin edilmek istenilmiş ve gayrimahdut za
manı şâmil olmamak üzere katiyat müddetinin üç 
sene zarfında ikmali şart konulmuş olmakla işbu 
lâyihai kanuniye bittanzim takdim kılındı'. 

4 Kânunusani 1337 

Sinob harikzedegânına meccanen kereste itasına 
dair kanun lâyihası suretidir 

MADDE 1. — Sinob kasabasında iki defada 
vukubulan harik dolayısiyle muhterik olan dört 
yüz otuz bir aded meskenin inşasına muktazi se
kiz bin altı yüz yirmi metre mikâp köknar ve üç 
bin iki yüz otuz iki buçuk metre mikâp çam ve 
bin yetmiş yedi buçuk metre mikâp meşe ki, ce
man on iki bin dokuz yüz otuz metre mikâp gay
rimamûl kereste tahammülü fennîsi olan mirî or
manlarından meccanen ita edilecektir. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallince or
man idaresine karşı irae edilecek mesul bir müdür 
veyahut mütaahhit namına teati olunacak muka
velenameye müsteniden usulü fenniye ve mevzu-
asma tef ikan katı ve nakledilecek ve katiyat ni
hayet üç senede hitam bulaeaktır. 

1338 0 : 
MADDE 3. 

muteberdir. 
İşbu kanun tarihi nesrinden 

MADDE 4. — Bu 
Vekâleti memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi Vekili 
' Ferid 

Müdafaai Milliye V. 
Fevzi 

Dahiliye V. Na. 
Adnan 

Maliye V. 
Ferid 

Nafıa V. 
Ömer Lûtfi 
Sıhhiye V. 

Adnan 

kanunun tatbikine iktisat 
18 Kânunusani 1337 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye V. 
Celâleddin Arif 

Hariciye V. V. 
Ahmed Muhtar 

Maarif V. 
Hamdullah Suphi 

İktisat V. V. 
Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi V. 

Fevzi 

iktisat Encümeni mazbatası 
Sinob harikzedegânmm inşa edecekleri hane

lere muktazi kerestenin mirî ormanlarından biİa
resini meccanen itası hakkında Heyeti Vekile ca
nibinden teklif olunan lâyihai kanuniye bilmüza-
kere encümenimizce de şayanı kabul görülmüş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 17.11.1337 
iktisat Encümeni Reisi Mazbata M. Na. 

M. Ragıb Mersin 
Yusuf Ziya 

Âza Âza 
Bolu Lâzistan 
Fuad *• Abidin 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
19 Şubat 1337 

işbu lâyihai kanuniyenin Kavanini Maliye 
Encümeninde tetkiki lâzımgeldiğine encümeni
mizce karar verilmiştir. 23 Min 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata M. 

Mazhar Müfid Hasan 
Kâtip 

Osmanzade Hamdi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Antalya'da Darülhilâfe Medreresi olmak üze

re iki sene evvel küşadedilen dairenin kifayetsiz
liği anlaşılarak hal ve istikbalin ihtiyacatiyle mü
tenasip bir şekilde yeniden inşası takarrür eden 
binanın aidolduğu dairece ibraz buyurulmuş olan 
suhulet ve mahallince de gösterilen fartı kemali 
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gayret üzerine ön gün evvel vaz'ı esasının icra kı
lındığı istibşar olunmuştur. Yedi kazayı havi ve 
Bahrisefid sahilinin ehemmiyeti tarihiye ve 
coğrafiyesiyle mâruf olan ve halen mübarek 
Anadolu'muzun en mühim mevkii ticarisi bulu
nan Antalya livasıyle civarındaki İsparta, Bur
dur, livaları ve mülhakatı ahalii Islâmiyesinin ye
gâne bir darülfeyz ve irfanı olacağından ilmî ve 
dinî böyle bir müesseseye sarf olunacak kereste
nin resimden istisnası makasıdı hayriyenin bir 
an evvel husulünü temin edeceği]|den âtideki tek
lifi kanuninin kabulünü Heyeti Celilenin nazarı 
takdiri diyanet ve hamiyetperveranelerine arz ey
lerim. 

MADDE 1. — Antalya liva merkezinde olbap-
taki plânı mucibince inşa olunacak Dariühilâfe 
Medresesine sarf edilecek kereste miktarı mahallî 
orman heyeti fenniyesince tâyin edilmek ve kati
yen miktarı muayyeni tecavüz etmemek üzere re
simden müstesnadır. 

MADDE 2. — İşbu Kanunun icrasına ve mıı-
hafazai ahkâmına Şer'iye ve İktisat Vekâletleri 
memurdur. 

13 Nisan 1337 
Antalya Mebusu 

Tahsin 

İktisat Encümeni mazbatası 
Antalya'da vaz'ı esası icra edilmiş olan Da-

rülhilâfetülâliye Medresesinin inşasına muktazı 
kerestenin Orman Resminden istisnası hakkında 
Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyefendinin 
teklifi eneümenimizce müzakere olundukta He
yeti Vekilenin harikzedegân hakkında 27 Kânu
nuevvel 1337 ve 614 No. lı lâyiha i kanuniyesi 
müzakeresinde bu cihet nazarı dikkate alınmış 
olduğundan lâyihai mezkûre ile birlikte müzakere 
edilmek üzere makamı Riyasete takdim kılınır. 

İktisat Encümeni Reisi 
Konya 

Mazbata M. 
Antalya 

Halil İbrahim 

Kâtip Âza Âza 
Adana Karahisarı Sahib İzmit 

Nebil Halil İbrahim 

Âza Âza 
Van Fozgad 

Tevfik Ahmecl 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Beş yüz dükkanlı Jrir çarşı ile maa maabit ve 

mebanii resmiye bin beş yüz haneyi muhtevi bu
lunan Kütahya'ya bağlı Simav kasabasının 1327 
senesi mevsimi şifasında bütün çarşısiyle bin iki 
yüz hanesi, mektepleri, hükümet konağı muhterik 
oldu. Harikzedegân köylere dağıtıldı. 1328 Nisa
nında Asnavutluk iğtişaşı dolayısiyle efradı ih
tiyatiye ve yine senei merkume zarfında Bal
kan hâdisesi hasebiyle efradı redifenin silâh al
tına alınarak sevk edilmelerinden ve işbu tahşi-
datı Harbi Umumi senelerinin takibeylemesinden 
dolayı harikzedegânın orta hallileriyle fukara
sı haneleri inşa ve ikmal edemedi. Büâhara ka
zanın teklifi ve nazaretin tensiben talebi üzeri
ne altmış beş bin metre mikâb keresteye ihtiyaç 
olduğunu mübeyyin yapılan bir defter Nazaretçe 
izam olunduğundan yirmi beş bin metremikâb 
ihtiyacı havi ikinci bir defter tanzim edildi. 
Maamafih Harbi Umumi sebebiyle işbu talep 
kuvveden fiile gelemedi. Bununla beraber ev
velce ya orta halli veyahut fakir olanlarm isti-
taatı maliyeleri Harbi Umumi seneleri tezayüdetti. 
Bittabi bu tahavvül umumuna şâmil değildir. 
Binaenaleyh; işte şu noktai nazardan kereste
ye olan ihtiyaç evvelkine nispetle bir derece 
daha teşeddüdetti. Mamafih son takdiri ma
hallîye müstenidolan yirmi beş bin metre mi
kâp kerestenin on beş bin metre mikâba ten
ziliyle mahallî orman memurlarının malûmatı 
resmisi tahtında olarak o miktar kerestenin ka
za dahilindeki ormanlardan bilâresim kıt 'ma 
müsaade buyurulmasmı ve tatbikatın intizamını 
temin etmek üzere mevaddı âtiyenin kabulünü 
teklif eylerim. 

29 Mayıs 1336 
Kütahya 

Cemil 

MADDE 1. — Simav harikzedegânmın ağ-
niya kısmı Orman Resmi affından müstefidola-
maz. 

MADDE 2. — Birden ziyade hanesi muh
terik olanların yalnız kendi oturacağı hane için 
Muktazi Kereste Resminden muaftır. 

MADDE 3. — İşbu rüsumu affalunan 15 000 
metre mikâp kereste harikzedegân ile meabidi 
diyniye ve emakini resmiyenin vereceği ihtiyacı 
nispetinde ve müsavat gözetilmek şartiyle ma-
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hallî Hükümeti marifetiyle taksimatı icra olu
nacak ve her ihtiyacın hissesine tefrik olunan 
keresteden fazla kat'iyat icrasına müsaade edil-
miyecektir. 

MADDE 4. — Harikzedegânın suki sultani
den mubayaa edecekleri keresteler Resme ta
bidirler. 

MADDE 5. — İşbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren harikzedegâh hakkında müddeti üç ve 
meabidi diyniye ile emakini resmiye hakkında 
beş senedir, İşbu müddetin hitamından sonra 
hanesini inşa ettirmek istiyen her hangi bir ha-
rikzede işbu Af Kanunundan müstefidolamaz. 

MADDE 6. — İşbu kanunun tatbikine Bü
yük Millet Meclisi memurdur. 

4 Temmuz 1336 

İktisat Encümenine 
Orman Encümenine aidolan işbu evrakı mez

kûr encümene verilmek üzere evrak kalemine 
tevdi kılındı. 

11 Teşrinisani 1336 
İktisat Encümeni 

Reisi Nâ. 
Soysallı İsmail 

İktisat Encümenine 
11 Teşrinisani 1336 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin işbu takriri 
eneümenimizce mütalâa olundu. 15 Mart 1337 
tarihli ve 2 No. İn verdiği umumi kanundaki 
kararda maksat hâsıl olmuş olduğundan Heye
ti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 
İktisat Encümeni Reisi M az/bata. M. 

(Okunmamıştır) Antalya 
Halil tbahim 

Kâtip Âza Âza 
(Okunamadı) Bahrî Nebil 

Âza 
Bayezid 

Akif 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiue 
İsparta livasının Uluborlu kazasında bundan 

akdem zuhur eden harikte üç yüzü mütecaviz 
hanenin yanması ve bu yüzden mutazarrır ola
rak meydanda kalan ahalinin elyevm kendileri
ne müstakil bir mesken edemeyişi ve meskensiz
lik yüzünden ahalinin öteye beriye hicret etme
si ve mütebaki gayrimahruk hanelerde br-çok 
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ailenin yerleşmesinden hıfzıssıhhaya lâyıkı veç
hile riayet edilememekte ve binaenaleyh birçok 
hastalıkların zuhuruna da sebebiyet vermekte 
ve halkın fakir olmasiyle kasabanın inşa ve 
imarı için lâzımgelen keresteyi de tedarik ede-
memekde olduğundan indelkeşif muktazi olan 
gayrimamûl 6 500 metre mikâbı kerestenin Eğ
ridir, Garip, Söğütdağı ve Akdağ ormanların
dan meccanen kat'ına ve diğer mahruk mahal-
lâta mukaddema verilen karar misillû mezkûr 
ormanlardan kat 'a Meclisi Âlinin bir karar it
tihazı zımnında isjbu takriri âcizi takdim kılın
dı. 8 Eylül 1336 

İsparta Mebusu 
Hacı T ahir 

Riyaseti Celileye 
Mukaddema takdim etmiş olduğum kereste 

hakkındaki takrire rapdolunmak üzere beı^eçi 
zir mevadı kanuniyenin ilâvesini rica ederim. 

MADDE 1. — Uluborlu kasabasında zuhur 
eden harikten müteessir olup bermucibi keşif 
harikzedegânın ihtiyacı olan gayrimamûl 6 500 
metre mikâp kerestenin Eğridir, Garip, Ak
dağ ve Söğütdağ ormanlarından meccanen 
kat'ına müsaade edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İktisat Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin meccanen kereste kat'ına 

dair teklifi kanunisiyle mesele halledilmiş oldu
ğundan iktisat Encümeninin mezkûr teklifi ka
nunisinin tadilen ve tashihen kabuliyle bu cihet 
temin edilmiş olduğu tezekkür kılındı. 
iktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Diyarbekir Antalya 
Hacı Şükrü Halil ibrahim 

Kâtip Âza Âza 
Zamir Asım Tevfik 

Âza ' Âza 
S i m Nebil 

RElS — Bu kanun lâyiha ve tekliflerinin 
Heyeti Âliyenize müzakeresi tebliğ, tevhiden 
müzakeresi takarrür etmiş idi. Şimdi hepsi tev
hit edilmiştir. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı! 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaa
de buyurursanız bayramdan sonraya bırakalım, 
tab ve tevzi edilsin, 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Şimdi çıkarırız 

efendim. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir)— Bun
dan memleket istifade etmiyecek, şahıslar istifa
de edecek. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Vi-
lâyatı Şarkiye hakkında da böyle bir kanun 
vardı. Rica ederim efendim, onu da müzakere 
edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Çıktı 
o kanun. Harikzedegânı düşünmek bizim için bir 
vazifedir. Burada yalnız nazarı dikkata alın
ması lâzım olan bir nokta var ki, onu da arz 
edeceğim. Bunu yalnız meskene inhisar ettirelim 
yoksa hanesi, apartmanı yanmış bir adam her 
halde para kazanmak için akaar yaparsa ondan 
vergi almak lâzımdır. (Tabiî, sesleri.) Kereste
ler için lâzımgelen resmi vermelidir. Burada 
mutlaktır. Bu suretle takyidedelim efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —• Zaten bu meskene 
münhasırdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Encümen namına mı söylüyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Hayır 
efendim, şahsım namına söylüyorum. 

RAGLB B. (Amasya) — Efendim, harik-
zedegâna muavenet etmek, ihtiyaçlarını temin 
etmek lâzımdır. Fakat bu malûmuâlileridir ki, 
seferberlikten beri memleketin her tarafında 
harp vukubulmuş ve birçok insanlar harikze-
de olmuştur. Bunun için bunu tahsis etmek
ten ise seferberlikte her ne suretle olursa olsun 
meskenleri yananların umumuna teşmil etmek 
zannederim daha doğru olur. 

NEBİL Ef. (Karahisari Sahib) — Zaten 
ormanlardan meceanen kat'iyat icrası hakkında 
1336 senesinde bir kanun tanzim edilmişti. 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmişti. O umu
midir. Bendeniz de Ragıb Beyin, fikrine işti
rak ediyorum. O kanun lâyihası bulunsun, bu
nunla tevhit ve tabolunsun. 

'EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bende
niz de bu hususu arz edecektim. Çünkü bu me
sele idari bir meseledir. Hakikaten muhtacine 
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verilmesi lâzım bir şeydir. Onun için bunun 
Heyeti Vekile marifetiyle yapılması lâzımdır. 
Zaten İktisat Encümeninde iyice tetkik edil
miş, umumi bir kanun da vardır. 

CEMİL B.' (Kütahya) — Bendeniz de bu 
kanunun umumi olması hakkında bâzı rüfeka 
tarafından vukubıılaıı teklifi pek de yabana 
atmıyorum. Harikzedeliğin ne demek olduğunu 
başına gelenler takdir eder. Hele şu sekiz, on 
sene zarfında yaşıyan halkımızın daima silâh al
tında bulunması hasebiyle şimdiki harikzedeli
ğin sair zamanlar harikzedeliğinden 40 - 50 
misli büyük bir felâket olduğunu takdir eder
siniz. Bendenizin maskatı re'sim olan Simav 
kasabasında da bin beş yüz hane muhterik ol
muş ve bıuıdan iki sene mukaddem vermiş ol
duğum bir teklifi kanuni Meclise müzakere edil
mek üzere gelmemiştir. Sokakta üç beş ku
ruş bulmak kabilinden olmak üzere bendenizin 
teklif ettiğim Simav'ın da bu kanuna ilâvesini 
rica ederim. Çünkü madem ki, yedi sekiz yere 
kereste inşası için bir muafiyet bahşediliyor 
Simav için de ayrıca bir kanun müzakere etmek
tense mahallî meclisi idaresinin takdiriyle ora
da bulunan muhtacine de meceanen kereste 
itasını teklif ediyorum. Ve bunun için bir tak
rir veriyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Simav sim evi 
demektir. Yani parası bol olan yer demektir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Siz bilirsiniz. İster
seniz kabul edin, isterseniz etmeyin... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Böyle harikzedeler 
için Meclisten münferiden bir karar alıp tatbik 
etmek birçok teahhura badi olduğu için Nebil 
Efendinin buyurdukları gibi bunu umuma teş
mil etmek ve münferit bir maddei kanuniye ile 
bunun önüne geçmek lâzımdır. Yoksa böyle 
her şey için bir kanun çıkaracak olursak bu
nun ucu bucağı bulunmaz. Esasen bu yolda 
nıünferidolarak yapılan teklifler bir şeye yara
maz. Nitekim Sinob harikzedegânına meceanen 
kereste itası için yapılan teklif, bugün üç. sene 
oluyor hâlâ çıkacak ve onlara kereste verilecek. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum, Hüküme
te, bu gibi vukubulacak harik ve saire gibi şey
lerde meceanen kereste itası için mezuniyet ve
rilmeli. Onlar da icabeden yerlere salâhiyet ver
melidirler. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, I 

burada beyanatta bulunan arkadaşlarımız bu 
kanunun lüzumuna kail, fakat bunu da bilmeli 
ki, kış geliyor, mevasız insanlar sığınacak yer 
bulamazlar. Bu kanun birkaç yere inhisar 
ederken bâzı arkadaşlar bunu tamim edelim 
diyorlar. Yani bir kayıt ilâvesiyle bütün harikze-
degâna teşmilini teklif ediyorlar ki, bu tadil ma
hiyetindedir. Yani bir kelimedir bu... Binaenaleyh 
vakit.geçmeden maddelerin müzakeresinde Heyeti 
Celile arzu buyurursa bu şekilde tadil teklif eder
ler ve kabul olunur. Bunu başka bir güne at-
mamalı. Çünkü kış geliyor. 'Mevasız insanlar 
çoktur... 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim 
Hüseyin Avni Beye cevap vermek isterim. Yalnız 
bir tadille bu kanun müzakere edilebilir diyor, 
benim deminki teklif im; bu istisnaiyet bir kanun
la hareketi arzdan ve sair esbaptan mutazarrır 
olanlara, felâket görenlere de teşmil olunmuştur. 
Oldukça muntazam bir kanundur. Her halde tabı 
ve tevzi olunursa başka türlü menfaat bahşede
cektir. Bayram sonunda bunu müzakere edelim. 
Tabedilsin. O zaman müzakere ederiz. O teklif 
Muvazenei Maliye Encümeninde kalmıştır. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Bendeniz 
bu meseleyi anlıyamıyorum. Yangın yerlerini bi
zim Orman Resmini vermiyerek kat'ma mezuniyet 
verdiğimiz kerestelerden ahali imar edecek mi? 
Rica ederim. Eğer o keresteler köylüye ait ise 
köylü keser. Üzerine toprağını da koyar, olur bir 
ev. Yalnız Resmini affetmek kâfi midir? Herifin 
elinde bin, bin beş yüz lira parası olmalı ki, Re
simden de istifade etsin. Resminden istifade ede
cek küsur parası yoksa sizin ormandan meccanen 
kereste kat'ma verdiğiniz mezuniyetten dolayı 
halk ne istifade edecek? Bu Ramazan kafasına 
gelmez. Bunu uzun uzadıya düşünmeli. Halka 
menfaat temin edecek hangi nokta ise onu tercih 
etmeli. Bu mezuniyeti verirseniz bundan köylü 
istifade etmez, harikzedeler değil, birtakım herif
ler istifade eder. Asıl harikzedeler istifade ede
mez. Bu yapılacak işten Hazine mutazarrır olur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hükümetten Riya
sete gelen teklifler bir saatte üç dakikada veya 
on dakikada müzakere ve kabul ediliyor. Fakat hal
ka bir parça ferahlık bahş etmek için ne gibi bir 
kanun gelirse bu ay olmasın, gelecek ay olsun di
ye birtakım avık ve teehhürata duçar oluyor. Bir 
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I an evvel memleketi imar edebilmek için bu kanu

nu hemen kabul edip çıkaralım. 
REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın

da başka söz alan arkadaşımız yok. Kanunun he
yeti umumiyesinde tereddüt yoktur. Ancak şekli 
itibariyle, kanun daha teşmil edelim gibi bir 
mütalâa var. Maahaza buna dair bir teklif de 
yok. Daha ânı ve şâmil olmak üzere bir ka-

-nıııı tabı ve tevzi edilip geldikten sonra müza
kere edelim deniyor. İktisat Encümeninin de 
bir teklifi vardır. Henüz Muvazenei Maliye 
Encümeninden geçmemiştir. Yani müzakereye 
kabiliyeti olan ortada bir teklif, bir mazbata 

• mevcut değildir. 
TAHSİN B. (Aydın) — Mazbata Muharri

rini dinlemek isteriz. Ne diyecektir? 
HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim, 

geçen sene böyle hususi bir teklif İktisat Encü
meninde müzakere edildi. Bundan bilvesile ha
reketi arz, seylâp ve istilâ görmüş mahaller 
dahi nazarı dikkate alınarak umumi bir kanun 
yapılmış, madde bemadde tetkik ve encümenden 
çıkarılmıştı. Sonra, Muvazenei Maliye Encü
menine gitti. Şimdiye kadar çıkmadı. Şimdi 
bu kanunu tehir etmek değil, Muvazenei Ma
liye Encümeninde bulunan ve esasen İktisat 
Encümeninden çıkan umumiyeti haiz kanımla 
yani mademki Muvazenei Maliye Encümeni bu 
kanunu geçen seneden beri çıkarmamıştır, 
onunla birleştirilerek Heyeti Umumiyeye celbe-
der ve beraber müzakere* ederiz. Yani ikisini 
birden müzakere ederiz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey yalnız 
I bir şey arz edeceğim. Ormanda ağaçlar ken-

dikendine çürüyor ve başka tarafa satılmıyor. 
Halkın istifadesi için bu kanunu yapalım. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakerenin kifayetini kabul buyuranlar. (Gü
rültüler) Efendim, başka söz istiyen yok; mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize arz ediyorum. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, şimdi 
bu kanunu müzakere edip çıkaralım. Şayet ka
nunun tatbiki halinde başka kanun çıkarsa bu
nu sahai tatbikten kaldırabiliriz. Çünkü bu 
kanun ne vakit müzakere edilecek? Mevsimi 
inşaat geçtikten sonra neye yarar ? Binaenaleyh 
şimdi bunu tehir etmek doğru değildir. Sonra 
bir mesele daha Arar ki, meselâ; biz Orman 

! Resminden muaf tutuyoruz. Fakat çok yerler-
I de bunlardan âmiller istifade ediyor*. Harikze-
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degân katiyen istifade edemiyorlar. Buna dair 
bir fıkra konulmalıdır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, mesele 
zannedildiği kadar basit değildir. Vakıa mem
leketin çok yerleri yanmıştır. Harabolmuştur. 
Ahali mağdurdur, mazlumdur. Bunlar gayri-
kabili inkârdır ve herkes bunların bir an evvel 
mesken ve mevalanııın inşa ve tamirine şita-
betmek arzusunu besler. Fakat bu öyle bir* 
kanundur ki, eğer bunun yüzünden kazanmak 
istiyen kimselerin emellerini icraya mâni ola
cak birtakım kuyut ve surat vâz'edilmezse bun
dan daima o gibi adamlar istifade edecekler. 
Seylâptan ve işgalden veyahut harikten mah-
volan, evleri yanan, yakılan adamlar bilâkis 
pek mahdut bir surette istifade ederler. Bu
nun için bu kanun zannedildiği kadar kolay 
bir şey değildir. Bendeniz Anadolu'da yirmi 
beş sene kadar memuriyette bulundum. Ana
dolu dâhilinde bulunduğum memuriyetlerde da
ima dikkat ettim, bu işleri takibedenler, yani 
ormanlardan, seylâptan, harikten evleri yanan 
ve mutazarrır olan kimseler için meccanen ke
restelerin kat'mı yapacak olanlar ancak keres
teci ve hızarcılardır. Bunun önünü almak için 
de umumi bir kanun yapılması lâzımdır. Bu 
da zamana mütevakkıftır. Evvelce bir kanun 
vardı. Bu kanun encümende esasen yapılmış, 
teemmül edilmiş ve düşünülmüştür. Bu getiril
meli, bunun üzerinde imali fikredilmeli, böy
le ceffelkalem hususi yapılacak bir şeyden ne
tice çıkmaz. Bâr faide gelmez ve evlerinin yap
masını- arzu ettiğimiz halk da istifade etmez. 
Bu öyle alelacele yapılacak bh şey değildir. 
Biz bu kanunu celbedelim, zaten İktisat En
cümeninden çıkmıştır. Muvazenei Maliye En
cümeni bir buçuk senedir mademki Meclise tev
di etmemiştir. Binaenaleyh artık onun üzerin
de müzakere hakkını selbetmiştir. Bu kanunu 
celbedelim ve umumi bir şey yapalım. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bu kanu
nu yaparsak meseleyi halletmiş olmıyacağız. 
Bu kanunu yaparsak belki buralardaki ihtiyaç 
telâfi edilir. Biz öyle şey yapalım ki, memle
ketimize hafazanallah bir kaza geldiği vakit yi
ne tekrar Meclise gelip bir kanun yapmaya lü
zum kalmasın ve uzunboylu sürüncemede kal
masın. İktisat Encümeninde geçen sene yapı
lan kanun hepsini şâmildir efendim. Bugün 
Meclisi Âlinin arzu ettiği şekilde mahalline sarf 
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edilebilmesi için bundan zengin kismeler isti
fade edemesin deniliyor. Zaten mahalli meclisi 
idaresi ve eneümeni bu meseleyi müzakere ede
cek. Bilâhara Heyeti Vekileye gönderilecek, 
Heyeti Vekile müzakere edecek, salâhiyet ve
recek. Heyeti Vekile yapacaksa tesri edelim; 
bu kanunu getirelim. Bunu yapmış olmakla 
maksadı temin etmiş olacağız. 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Şu hal
de siz de ötekiyle tevhidim istiyorsunuz. 

EMİN B. (Devamla) — Evet efendim. Belki 
bu istenilen yerlerin ihtiyacı kalmamıştır. 

REİS — Efendim iki takrir var. Birisi tehi
ri müzakere hakkında, diğeri de bu husustaki 
levayihiıı tevhidi müzakeresine aittir. 

Riyaseti Celileye 
Memalik dâhilinde vuikubulan umumi harik 

hâilelerinden dolayı harikzedegâna verilecek 
meccani kerestelerin sureti itasına dair olan 
kanun lâyihasının birleştirilerek umumi ve 
esaslı surette müzakere edilmesi zımnında işbu 
kanun lâyihası müzakeresinin tehirini teklif 
eylerim. 20 Mayıs 1338 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

(Muvafık, muvafık sadaları) 
REİS — Efendim Bolu Mebusu Şükrü Be

yin takririni kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın ; tevlhiden müzakere edilmek üzere tehi
ri kabul edildi. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — Divanı Temyizi Askerî teşkili hakkın

daki kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları (i). 

REİS — Efendim ruznamemizde müstaceli
yetle müzakeresi kabul edilen Divanı Temyizi 
Askerî Kanunu vardır. Müstaceliyetle müzake
resine Müdafaai Milliye Vekâleti de şiddetle 
taliptir. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ta
dil için encümene iade olunmuştu. Encümen
den gelip de tabı ve tevzi edildi mi? 

REİS — Efendim ikinci madde encümen
den gelmiş. Fakat tabedilmemiştir. Esasen; ba
sit ve kısa bir maddedir. 

(1) Evveliyatı 23 ncü İnikat zaptındadtr. 
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Pş. (Karesi) — Efendim geçenlerde bilmünase-
be arz etmiştim. Birçok zâbitan var ki divanı 
harblere tevdi edilmiş, haklarında hüküm ve
rilmiş ve evrakı Müdafaai Milliye Vekâletine 
gelmiştir. Bunların çoğu açıktadır. Ordudan çı
karılması iktiza edenler bulunduğu gibi içer
lerinde kabahatsiz olup cepheye avdeti ica-
bedenler de mevcuttur. Bunların miktarı ço
ğalmıştır. Ve gittikçe çoğalmaktadır, bu ka
nun böyle kaldıkça böylelerin adedi beyhude 
yere artacağı gibi zâbitanm bir kısmı mağdur 
kalacak ve bir kısmı bir an evvel ceza görme
yip bedava maaş alacaklardır. Binaenaleyh 
kanunun bîr an evvel müzakeresini rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Efendim ikinci madde encümenden 
gelmiştir. Okunacaktır. 

MADDE 2. — Divanın Reis ve âzası Müda
faai Milliye Vekâletinden inha ve îcra Vekil
leri Heyetince tâyin olunur. Reisle i'kd âza er
kân ve ümerayı askeriyeden ve diğer ikisi 
müntesibini adliyeden olacaktır. Bundan başka 
biri ümerayı askeriyeden ve diğeri müntesibini 
adliyeden iki âza mülâzim bulunur, işbu âza 
mülâzimleri sınıflarına göre âza noksanını 
ikmal ederler. Asker olan azadan birinin veya 
âza nıülâziminin ümerayı bahriyeden olması 
şarttır. 

RElŞ — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır, muvafık sadaları) 

Efendim madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi aynen Reyi Âlinize arz ediyorum. 
İkinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, ikinci madde kabul edilmiştir efen
dim. 

. MADDE 3. — Divanı Temyizin bairadei 
milliye mansup müntesibini hukuktan bir müd
deiumumisi ve bir de muavini bulunur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
hatırı âlilerindedir ki ikinci madde bir kelime 
için encümene gitmiş ve tashih olunmuştu. Bu 
madde tabiî encümene iade olunmadığı için de
ğişmemiştir. Zannediyorum İd bunun da ikinci 
madde gibi olması lâzımdır. îradei Milliye 
kaydının tay ve ilhraciyle alelûsul diğerlei na
sıl oluyordu ise bunun da o seretle yapılması 
ve bu kaydın buradan tayymı teklif ediyorum. 
Bunun için encümene gitmek zaittir, 
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Pş. (Karesi) — ikinci madde ne suretle ve ne 
şekilde tashih edilmiş ise bu maddede de aynı 
kolime kullanılsın. 

REÎS — Efendim madde hakkında başka 
söz istiyen ydk. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen alıversin 
efendim, şimdi tadil edip getirsin. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, • 
bendeniz (Usulen) tâbirinin vaz'ını teklif ede
rim. Ve şimdi takririmi veriyorum efendim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok, binaenaleyh 
müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim Hüseyin Avni Beyin bir takriri var
dır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddeden (Bairedei milliye mansup) 

kaydının tayymı teklif ederim. 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

REÎS — (Bairadei milliye mansup) kaydının 
tayymı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Bu 
tâbir tayyedildi, madde şu oluyor. 

MADDE 3. — Divanı Temyizin müntesibini 
hukuktan bir müddeiumumisi ve bir de muavini 
bulunur. 

REÎS — Efendim maddeyi reyi âlinize arz 
ediyorum. Tadil veçhile maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 
4 ': " •' *,l" v~-»"9 v , > v v " "'~":"'7Ti"TW"?n"i 

MADDE 4. — Reis ve müddeiumumi Usulü 
muhakematı cezaiye Kanununun rüesa ve müdde
iumumilere bahş eylediği hukuk ve vazaifi ifa 
ederler. 

RE IS — Efendim madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Dördüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Dördün
cü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Temyizen icra edilecek tetki-
kat usulü muhakemenin veyahut Kavanini Cezai
ye ahkâmının ihlâl edilip edilmediğine münha
sır olduğu takdirde askerî azadan birinin yerme 
müntesbini hukuktan olan âza mülâzimi bulunur. 

REÎS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Söz istiyen yok. Maddeyi 
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reyi âlinize vaz'ediyorum. Beşinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Beşinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Divanı Temyize âza ve müddei
umumi olabilmek için kanunu mahsusuna tevfi
kan Mahkemei Temyize âza olabilmek evsafını ha
iz bulunmak lâzımdır. Müşaviri adlîlerden bu ev
safı haiz olanlar tereihan intihabolunur. 

e 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim Di
vanı Temyizin reisleriyle âzalarının sureti intiha
bı hakkında Askerî Encümeninin de bir mütalâ
ası vardır. Binaenaleyh dördüncü madde reisle 
müddeiumuminin vazifesini tâyin etmiştir. Fakat 
reis ve müddeiumumiler hakkında bahsolunan bu 
altıncı madde yerine encümenin 4, 5, 6 nd mad
delerinin kabulünü bendeniz Heyeti Aliyeye 
arz ve teklif edeceğim. Bu maddei kanuniyede 
Divanı Temyizi Askerînin reisi kim olacaktır? 
Bu taayyün etmemiştir. Halbuki Askerî Encü
menin mazbata ye maddei kanuniyesinde bu 
vardır. Divanı Temyizi Askerî Kiyasetine or
du ve kolordu ve askerî âzalığına kolordu veya 
fırka ve askerî âza mülâzimliğine alay kuman
danlığını bilfiil ifa etmiş ve sicilâtı her tür
lü şaibeden müberra ve evsafı lâzimeyi haiz 
bulunan zevatın tâyini şarttır. Binaenaleyh mu-
hakematı askeriyenin hüsnücereyanı için üzerine 
bu vazife tahmil edilecek olan zevatın evsafı
nı dahi tâyin ve tahditle buraya koymak lâ
zımdır. Çünkü bu Divanı Temyizi Askerîdir. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Encümeninin tek
lif ettiği maddenin aynen kabulü ile ilâvesini 
teklif ederim. Aynı zamanda Divanı Temyi
zi Askerînin içerisinde bulunan azanın müte
madiyen aynı vazifeyi ifa edemiyecekleri tabiî 
olduğundan ve çünkü hükkâmı askeriye sı
nıfı henüz tesis edilmemiş bulunduğundan bun
ların ne kadar müddet ifayı vazife edeceklerini 
tâyin etmek lâzımdır. Böyle olmazsa Müdafaai 
Milliye Vekâleti bunları tebdille aharlarını 
nasp ve tâyin edebilir. Bu mahzur bertaraf ola
bilmek için encümeniniz bir madde daha tek
lif etmişti. «Divanı Temyizi Askerînin reisiyle 
askerî azasının ve âza mülâzimlerinin hizmetleri 
üç senedir. İşbu hizmet ordudaki hizmetlerinden • 
addolunur.» Şu kadar ki, hükkâııım tamamiyle 
serbest bırakılması ve salâhiyeti hukukiyelerine 
hiçbir taraftan tearuz ve müdahale vâki ol
maması temin edilmişti. Binaenaleyh bu dahi 
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lâzimedir. Zait değildir. Çünkü bir mahkemei 
adliye heyetinden olmakla beraber adliyei as
keriye mahiyetindedir. Bu noktai nazardan da 
bu noktanın bekası elzemdir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kanarı) — Bey
efendi hazretleri, üç seneye tahdidedince eski ka
dılar gibi olmaz mı acaba? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendim, 
Heyeti Aliye bunu biraz tezyit ve biraz ten
kis edebilir. Fakat esasen bir muayyen müd
detle bu vazaifi bu zevatın ifa etmesi lâzım 
dır. Sonra bu zevatın yaptıkları işlerde vuku
fu kâfi hâsıl edebilmeleri meselesini dahi na
zarı dikkata almalıdır. Çünkü tâyin olundukları 
yerlerde en yüksek derecedeki devaiyi rüyet edi
yorlar. Binaenaleyh tebdilleri pek sık olmamalıdır. 
Müddet pek çok olursa bunları tamamiyle sıfatı 
askeriyelerinden ayırabilir. Bu noktayı dahi na
zarı dikkate alarak ordunun muhtelif vazaifini, 
hidematını görmüş ve tanımış tecrübeli zevatın 
üe sene müddetle bu vazife ile uğraşmasını mu
tedil gördük, lnşaallâh ileride bir sınıfı adlii 
askerî vücut bulur, arzu ettiğiniz şekilde, o za
man zaten bu kayda lüzum kalmaz. Fakat şimdi 
bu lüzumludur ve encümeniniz bunu şimdilik kâfi 
görüyor. Altıncı maddede biz «Divanı Temyizi Av 
kerî Reisi ve âza ve müddeiumumi ve muavini
ne Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline dair Ka
nunun altıncı maddesi mucibince Heyeti Tem-
yiziye rüesa ve âza ve müddeiumumi ve mua
vinlerine verilen muhassasatın aynı ve Divanı 
Temyizi Askerî âza mülâzimlerine Miralay mu-
hassasatı verilir. Bu ınuhassasat Müdafaai Milli
ye bütçesinde Divanı Temyizi Askerî için mu-
hassas tahsisattan tesviye olunur.» dedik. Bun
dan da maksat şudur efendim. Divanı Temyizi 
Askerîye âza tâyin olunan zevatın bir kısmı ad
liyeden ve bir kısmı ciheti askeriyeden intihab-
olunacaktır. Halbuki Adliyeden intihabedilen 
zevatı kiramın maaşatı altı bin, beş bin kuruş
tan aşağı değildir. Bunlarla hempaye olarak ora
ya koyacağımız zevatın vaziyetlerinde; ayni me
sele üzerinde hükmeden heyette tesavi lâzımdır. 
Biz bunu faideli gördük, binaenaleyh Mahkemei 
Temyiz de Divanı Temyizi Askerî vazifesini ifa 
eden bir adamın bir adlî adam olduğunu ve 
yalnız sıfatı askeriyesinden ve oradaki ihtisa
sından dolayı hakkı temyizi haiz bulunduğunu 
nazarı dikkate alarak bu makam için alman 
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maaştan dahi müstef idolmasını şart koyduk, bun
lar ayrı olmamalıdır. Müsavi olmalıdır. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Beyefendi Haz« 
retleri, evvelce bu lâyihayı bize kabul ettirir
ken «Bu masarifi mucip değildir.»' buyurdunuz, , 
şimdi masraf çıkarıyorsunuz. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Müsaade bu- I 
vurun efendim. Eğer fazla olan buysa ve eğer ma-
hakimi adliyeden ciheti askeriyeden iki zat tâ
yin ediyoruz ve buna maaş veriyoruz diye hük
mediyorsanız efendiler bendeniz de diyorum ki; 
Mahkemei Temyiz azayı kiramını da aynı maaşla 
tavzif ediniz. Ali ile Veli'yi niçin tefrik edi
yorsunuz? Vazifeye göre mi? Yoksa üzerindeki 
elbiseye göre mi para verilecek? Efendiler ma-
hakimi askeriyenin müntahayi meratibi olmak 
üzere bir tek mahkeme yapıyorsunuz ve bu mah- I 
kemeye dört kişiyle tek bir reis koyuyorsunuz. I 
Bunların üçü ciheti askeriyeden, ikisi adliyeden I 
oluyor. Tesis ettiğiniz bu mahkeme müntehayi I 
mahakimi teşkil etmektedir. Yani derecei tem- I 
yizdir. Bu azaya Temyiz Heyetinin vazifesini I 
verdiğiniz halde neden aynı hukuk ve aynı I 
kudreti vermiyornunuz? Bunun böyle yapıl- I 
maması sarahaten bir noksandır. Bendenizce I 
bu noksanı orta yerden izale etmekle Hazine I 
mutazarrır olmuyor. Bir fayda kazanıyor. Bu I 
işte muvazzaf olan adamlar vazife ve salâhiyeti I 
bu işde öğrenmeye, çalışmaya hasredecekler. I 
Onun için bunu. faydai zaide ' addetmeyiniz. I 
Faidei lâzimedir. îşte efendiler, bendeniz altın- I 
cı maddenin yerine Encümeni Askerîce kabul I 
edilmiş olan 4, 5, 6 ncı maddelerin bir madde I 
olarak yahut aynen üç madde halinde kanuna I 
ilâvesini teklif ederim. I 

NUSBAT Ef. (Erzurum) — Erbabı ihtisas
tan olmasını da temin ediniz efendim. I 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Efendim, 
her hangi bir vazifeye erbabı ihtisastan olan 
zevatın tâyini keyfiyeti aidolduğu dairenin mes- I 
uliyetine muallâktır. Her nerede olursa olsun 
ehlini bulup getireceklerdir. Bendenizce bugün 
Müdafaai Milliye için en faal kuvvetler cephe 
üzerine hasredilirken nispeten tecrübesi sebk 
eden erbabı hukuktan istihdam olunabilecek ze
vat orduda bulunabilir. Bu bapta encümen bir 
Şey diyemez. Bu nokta vekilimesulün takdirine 
aittir. 

MUSTAFA K^MAL B. (Ertuğrul) — Bu 
altıncı maddede Divanı Temyize reis ve müddet I 
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olmak hakkını haiz olmak lâzımdır deniyor. 
Halbuki Divanı Temyizi Askerî Reisi on bin 
kuruş maaş alıyor, azalan yedi bin kuruş maaş 
alıyor. Dördüncü, beşinci maddelerde gösteri
len ordu ve kolordu kumandanları kaç kuruş 
maaş alıyorlar ki, aynı sıfatı haiz. olsun? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendim, 
müsaade buyurun. Burada altıncı madde ile tek
lif edilen esas şudur: Divanı Temyizi Askerînin 
âzası, adliyeden tâyin olunan azalar gibi maaş 
alıyorlar. Mülâzimler ise kendi rütbesi ne ise 
miralay olabilmesi, haline göre orada miralay 
maaşı alır ki, serbest bir surette iş yapabilsin. 
Yani tahsisatının zıykından dolayı vazifelerini 
müşkülülifa bir vaziyette kalmasınlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ma
aşları müsavi bir hale geliyor mu? 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Bu nokta
dan kendilerini azacık müsterih bulundurmak 
istiyoruz. Maaşları müsavi bir hale gelir. Çün
kü adliyenin vermiş olduğu ufak farkın veril
mesini biz de muvafık gördük ve bu askerlik 
değildir,, hâkimliktir. Başka bir şey değildir. 
Bütçeye taallûk ettiği ve masraf olduğu için 
behemehal Muvazenei Maliye Encümeninden 
geçmesi lâzımdır. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Beyefendi 
Hazretleri, Divanı Temyizi Askerinin Temyke 
kıyasen, maaşlarının da o nispete gelmesini tek
lif buyurdular. Halbuki kıyasları kıyası maal-
fâriktir. Çünkü Divanı Temyizi Askerî yalnız 
askerî mütehassıs zevattan mürekkeptir; diğer 
Divanı Temyiz ise, bütün kavanin ve nizamatı 
mülkiye ve askeriye ve adliye ve saireye (Han
deler...) Vâkıf zevattan mürekkeptir. Onlar, on
lara kıyas olunamaz. 

İkincisi, beyefendi hazretleri, bu kanunu ev
velce bize teklif ederken bu; hiçbir masrafı mu
cip değildir, demişti. Şimdi ise masraf tahmil 
ediyorlar ve diyorlar ki; bu ehemmiyetli bir mas
raf değildir. Evet, bence de mühim bir masraf de
ğildir. O Divanda o zevata refakat edecek olan 
adliye memurları onlardan yüksek olabilirler. Lâ
kin o adliye memuru oradaki vazifesine göre ma
aş almıyor; kıdem maaşını alıyor ve orada bulu
nacak askerî memurlar da aynı derece maaşını al
malıdır; aynı derece ile gitmelidir. Fazla maaş 
vermeye lüzum yoktur ve Divanı Temyizi, Divanı 
Temyizi Askerîye kıyas da doğru değildir. 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim ka

nunun esas müzakeresinde, masraf yapılmak lâ-
zımgeldiğini bendeniz söylemiştim. Çünkü bir Di
vanı Temyizi Askerî teşkil ediyoruz. Teşkil deyin
ce bu, bir masraftan ibarettir. Ve tabiî adliyeden 
bir iki memur alacağız. Fakat tesis itibariyle 
büyük bir kalabalığı olmıyacak ve zaten bu veza-
ifi başka türlü yapmaya da imkân yoktur. Bu va
zifeyi, askeriyeden ve adliyeden birçok zevatı bir 
araya toplıyarak gördüreceksiniz. Veya bu işi 
gördürmezseniz birçok zevatın işi muattal kalacak 
ve bunlar açıkta bulunacaklar... Böyle birtakım 
cihattan dolayı bunlar için ihtiyar olunacak mas
raf; müsmir bir şey ve ufak bir şeydir. Yani ifa-
dei âcizanemi başka suretle telâkki buyurmasm-
lar. Alelade bir oda bile açılsa ufacık bir kalem 
muamelâtında dahi alelıtlak elbette beş, on kuruş 
masraf olur. Fakat bu yeni teşkilât, fazla külfeti 
müstelzim bir şey değildir. Çünkü mevcutla ida
re olunacaktır. 

Buyuruyorlar ki: Askerî azaya, adlî âza ka
dar maaş verdirmeye saik olan fikir nedir? Bu j 
fikir, şuradan ileri gelmiştir efendim: Bir mahke
me teşkil ediliyor. Bu mahkeme, bir Mahkemei 
Temyizi Askerîdir. Bu mahkemenin başına kona
cak zat, bugün bir ordu kumandanı, nihayet bir 
livadır. Maaşı aslisi dört bin kuruştur. Fazla bir 
şey değildir efendiler, sizin bir ordu kumandanı
nıza maaşı asli olarak kabul buyurduğunuz dört 
bine mukabil Mahkemei Temyiz âzai kiramma G-7 
bin kuruş maaş veriyorsunuz. Bu nasıldır efen
diler? Bunların almakta bulundukları paraya za-
mimeten verilecek 1 000 - 1 200 kuruş paranın 
ne ehemmiyeti kalır? 

Biz bu parayı; yapacakları vazifenin ehem
miyeti karşısında; şayanı istiksar bir şekil 
ve mahiyette mülâhaza etmedik. Heyeti Aliye-
niz hakemdir ve bendenizin bu bapta başka bir 
diyeceğim yoktur. 

Bu meseleyi Muvazenei Maliye Eneümenin-
, den istiyorlar. Bendeniz o itikattayım ki, ih

timal Müdafaai Milliye Vekâleti bu azalara 
2 000 , 3 000 kuruş maaşlariyle; hizmet etsin 
der ve onlar da bunu yaparlar. 

Binaenaleyh encümene gidip gitmemesi ikin
ci derecede bir meseledir ve encümene gitse ve 
3 bin kuruşu istiksar dahi etseler, bu arka
daşlar bu vazifeyi yapacaklardır. Yalınız Di
vanı Temyizi Askerî Heyetine, Mahkemei Tem-
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yizden daha az para vereceksiniz. Siz bunu mü
nasip görürseniz yapınız. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendim, 
öyle görüyorum ki, biz meselenin külliyatını 
gözden kaçırdık; cüziyatı ile uğraşıyoruz. Di
vanı Temyizi Askerî teşkili hakkındaki Kanunu 
Heyeti Celileniz kabul etti ve beş maddesi de 
nazarı kabulünüzden geçti. Şimdi mesele; tâ
yin edilecek reis, âza ve sairenin evsafı kanu-
niyeleri hakkındadır. Bunu müzakere ederken 
para ve maaş meselesine çıktık ve onu müza
kereye başladık. Şimdi bendeniz teklif ediyo
rum; para meselesini bir tarafa bırakalım, 
evvelâ; sıfatı hâkimiyetimizi vereceğimiz bu 
zevatın evsafı kanuniyelerini tesbit edelim ki, 
Müdafaai Milliye Encümeninin yaptığı dördün
cü madde de budur. Zannederim ki, buna He
yeti Celilenizden itiraz eden olmadı ve konulan 
evsaf da, sıfatı hakimiyeti ihraz için kâfi ev
saftır. Bir defa bu kısmı çıkaralım ve müddei
umumilerin ve sairenin de ne gibi evsafı kanu-
niyeyi haiz olması lâzım geldiğini ve müddeti 
hizmetlerini tesbit edelim. 

Sonra maaş meselesine sıra gelir. Maaş me
selesinde de ya bu parayı verirsiniz veyahut 
vermezsiniz. Bu hususta hepinizin hakkı kelâ
mı mahfuzdur. Fakat şimdiden ta altıncı mad
dedeki para meselesine saplanıpta dördüncü 
maddeyi unutmayalım. Binaenaleyh bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeninin Divanı Tem
yiz Reisi ve azalan hakkında saymış olduğu 
evsafa ait dördüncü maddenin; kanunda altın
cı madde olarak tesbitini teklif ediyorum. Mâ
ruzâtım budur. Kanuna altıncı madde olmak 
üzere, son sütunda Müdafaai Milliye Encüme
ninin koyduğu dördüncü maddeyi vaz'edelim 
ki, o maddeyi tekrar okuyayım. Zannederim 
Heyeti Celilenizde bunu kabul etmiyecek kim
se yoktur. «Divanı Temyizi Askerî Riyasetine 
ordu ve kolardu ve askeri âzalığma kolordu 
veya fırka ve askerî âza mülâzimliğine alay 
kumandanlığını bilfiil ifa etmiş ve sicilliatı her 
türlü şaibeden müberra ve evsafı lâzimeyi haiz 
zevatın tâyini şarttır.» Böyle bir madde koya
lım ki, rasgele insanlar buraya reis ve âza 
olarak tırmanamasmlar. Müdafaai Milliye 
Vekâleti buraya tâyin edeceği zevatı, mutlaka 
bu daire dâhilinde tâyin etmeye mecbur olsun 
ve herkes istediği insanı oraya tâyin edemesin.. 

Evvelemirde bu meseleyi ç&arahm, sonra 
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müddeti hizmet meselesini bitirelim, daha son
ra maaş meselesini aynea görüşelim: 

Para meselesi fevkalâde haizi ehemmiyettir 
v*e bunu hiçbir suretle diriğ etmek de doğru 
bir şey değildir. Bakınız efendim; bugün 
memleketimizi kurtarmak üzere ordu teşkil et
tik ve ordunun başına en mümtaz kumandan
ları intihabeyledik. Yani bütün ümidimiz bu 
kumandanların üzerinde bulunuyor ve memle
keti bu kumandanlar kurtaracaktır diyoruz. 
Birçok hasaisiyle temayüz etmiş bir arkadaşı, 
kumandanlık rütbesiyle askerimizin başına ko
yuyoruz. Zaten bunların heyeti umumiyesi de 
dört zattan, dört kumandandan ibarettir. Bu 
kumandanların maaşları arkadaşlar bir müdü
rü umuminin maaşından daha noksandır. Yani 
bu hali insan havsalasına sığdıramıyor. Hal 
böyle iken bir Divanı Temyiz Askerî Heyeti teş
kil edip te buraya tâyin edeceğimiz kumandan
lıkta bulunmuş bir arkadaşımıza, eğer kuman
danlıkta bulunan bir arkadaşından daha fazla 
maaş verecek olursak o , asıl kendilerine isti-
nadettiğimiz kumandanlar bundan da son de
recede müteessir olacak ve teessürleri dübalâ 
olacaktır. Onun için maaş meselesine fevkalâde 
ehemmiyet vermeli ve bu vesile ile, ordu ku
mandanlarının maaşı, Muvazene! Maliye Encü
meninde bir defa daha nazarı tetkikten geçiril
melidir. Arkadaşlar, bir ordu kumandanı bir 
müdürü umumi maaşından daha az maaş ala
maz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Zabitin de njaaşı 
bugün pek perişandır. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) — Onun için 
maaş meselesinin, Muvazenei Maliye Encüme
nine gitmesi çok elzemdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu maddenin noksanını kabul etmek zaruridir. 
Yalnız şunu da derhatır edelim ki bir kuman
dana, ordu payesi, kolordu mevkii verildi mi 
o kumandan, makam maaşı ile, emirneferiyle ve 
sairesiyle orada bir ordu kumandanıdır, bir 
kolordu kumandanıdır. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Fakat iki 
kazan kaynatıyor, bir kendisine, bir de ailesine... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Eğer arzu 
buyurulursa maaş meselesini tasrih edersiniz 
efendim. Nasıl diğer Temyiz Reisi ve azaları 
arasındaki maaş muayyense bunu tefrik etmeK 
zaruridir. Bunu tefrik etmek lâzımdır. Sivil 
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girecek âza da öyle emirberden ve saireden istifade 
edecekse bunun farkını aramak lâzımgelir. Eğer 
onlar da olup da berikileri sivil vaziyette kalacak-
larsa zannederim ki buyurdukları gibi azîm bir 
fark olur. İsmen değil fakat şekil itibariyle 
bir fark olur. Bunu tesbit edelim. Reis mak-
tuan şu kadar alır. Bunun emirneferi olmaz, yal
nız makamı olur, paseyi olmaz. Orası kolordu, 
ordu makamı değildir. Yalnız mahkeme reisi 
makamıdır. Yalnız sıfat itibariyle bu derecede 
bulunan zat reis olabilir. Reis olduktan sonra, 
artık elbiseleri soyunduktan sonra bir mahkeme 
reisi olmuştur. Maaşı da makam maaşı, mahke
me reisi maaşı olur. Bunu tesbit edecek olan 
Muvazenei Maliye Encümenidir. Bendeniz de 
teklif ediyorum. Bu Muvazenei Maliye Encüme
nine gitsin. Reis maaşı olarak gelsin. Yoksa ora
ya giden kolordu kumandanı değildir, hâkimdir. 

REİS — Efendim söz alan daha üç arkadaşı
mız var ve maddenin Muvazenei Maliye Encü
menine gitmesi için de bir teklif var. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bu kanun yine encü
mene gitmesin. Bir seneden beri duruyor. Yine 
uzayacak. Şimdi burada altıncı maddeden sonra 
(7 - 8) nci olarak Müdafaai Milliye Encümeni
nin ( 4 - 5 ) nci maddelerini ilâve edersek bu 
maddeler Divanı Temyize Reis ve âza olacak ze
vatın hangi rütbei askeriyeyi ve hangi makam
ları işgal etmiş olacağını tahdit ediyor. Bunlar 
faideli olur. Paraya taallûk eden altıncı maddeyi 
en sonraya bırakırız. O müzakere edilir, Heyeti 
Celileniz kabul ederse eder, etmezse tabiî reddo-
lunur. Onun hakkımdaki müzakereyi sona bıra
kalım. Bu kanun tekrar encümene gitmesin. Bu 
dördüncü ve beşinci maddeler 7 - 8 nci madde 
olarak eğer münasipse altıncı maddeden sonra ka
nuna ilâve olunsun. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Encümenin ka
rarı kabul olunuyor mu efendim? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Muvafıktır efendim. Çünkü diğe
rinde bu tafsilât ve sarahat yoktur. Bu âza ve 
reislerin hangi rütbei askeriyeyi haiz olacaklarına 
dair - gerçi Müdafaai Milliye Vekâletince böy
le yapılıyor - Fakat kanunda sarahat daha iyi 
olur ve bu sarahati havi olduğu için de müna
siptir. Bunun yedinci ve sekizinci madde olarak 
ilâvesi muvafıktır efendim. 
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HAMİD B. (Biga) — Efendim malûmuâlile-

i'i olduğu veçhile bu kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere edildiği zaman yapılan teşkilât münase
betiyle hiçbir masraf ihtiyar edilmiyeceği mevzu-
ubahsolmuş ve Müdafaai Milliye Vekâleti de buna 
muvafakat etmiş ve bu esas dairesinde bu kanun 
kabul edilmişti. Binaenaleyh kanunun heyeti 
umumiyesi bu suretle kabul edilmiştir. Şimdi 
bir maaş meselesi mevzuubahsediliyorsa bu ruhu 
kanunu nakızdır. Bundan kanun duçarı sekte ola
caktır. Esasen Adliye Encümeninin kabul ve tes-
bidetmiş olduğu ikinci madde de azayı erkân ve 
ümera olmak üzere kabul ettiğinden, askerî Maaş 
Kanunu ne gibi muhassasatı askerîye almaya mü
saade ediyorsa ondan müstefidolaeaklardır. Altın
cı madde ise Divanı Temyizi Askerîye dâhil ola
cak reis ve âza ile müddeiumumi ve muavinleri 
hakkındadır. Binaenaleyh bu meselenin uzunboy-
lu müzakeresine hacet yoktur. Askerî heyeti hâ-
kimesi noktai nazarından tetkik edilmiştir. Paşa 
Hazretlerinin teklifleri de kabul edilecek olursa 
zaten ikinci madde de kabul edilmiş evsafı aske
riyeyi altıncı maddede tekrar etmek suretiyle bir
takım teşcvvüşata duçar etmiş olacağız. Binaena
leyh Adliyo Encümeninin tensibettiği şekil mu-
vafıkı hal ve maslahattır, maddenin aynen kabu
lünü teklif ederim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim bu 
kanunun esnayı tertibinde Müdafaai Milliye En
cümeninde bulunduğum için bendeniz o suretle 
idarei kelâm ediyorum. Geçen seneye ait bir ka
nundur. Adliye Encümeninin tertibettiği altın
cı maddeye muarız değilim. Çünkü o müddei
umuminin ve âzanm hukuki vaziyetidir. Biz de
dik ki, ciheti askeriyeden tâyin olunacak reis ve 
âzanm da sıfatı hukukiyesi sabit olsun. Yani 
Müdafaai Milliye Vekâleti ve makanıatı siyasi
ye bunları istediği gibi azil ve nasbcdemesin. 
Yani adliyei askeriyeye lâzım olan ve Heyeti 
Celilenizin istediği kuvveti vermek ve bitaraf
lığını temin etmeyi düşündüğümüz için böyle 
Divanı Temyizi Askerî Reis ve azasının ne gibi 
evsaf "ve şerait tahtında olması lâzım olduğu
nu tâyin ve tesbit ettik. Encümen bunda müt
tefik idi. Onun için Adliye Encümeninin altın
cı maddesinden .sonra 7 nci ve 8 nci madde ol
mak üzere; Divanı Temyizi Askerinin Reis ve 
azasının kimler olaJbileeeğini ve ne kadar müd
detle ifayı hizmet edeceklerini gösteren; Mü
dafaai Milliyo Encümeninin 4 ncü ve 5 nci 
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maddelerini kabul etmeliyiz. Yoksa bunlar 
dairei mesulenin elinde alet olabilir ve olmak 
ihtimali de vardır. Bunun meneden kaydi ka
nuni 'konmalıdır. Bu ka'bul edilmezse teşkil et
tiğiniz adlî ve askerî mahkeme sıfır derecesine 
iner. Binaenaleyh 4 ncü ve 5 nci maddelerin 
7 ve 8 nci madde olmak üzere aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

İkincisi; bizim 6 nci madde olmak üzere yaz-
• dığımız şey; Reis ve Azayı askeriyenin vazi
yeti maliyesini, mevkiini tâyindir. Bunu eğer 
Heyeti Âliyeniz arzu etmeyip de encümene 
gitmesini istiyorsanız onlar kendi maaşlariyle 
hizmet ederler. 6 nci maddeyi çizersiniz. Fakat 
bu zevatın evsaf ve müddeti hizmetleri hakkın
da koyduğumuz maddeyi 7 nci ve 8 nci madde 
olmak üzere kabul etmelidir. 

HAİMtD B. '(Biga) — Böyle takyidata lü
zum yoktur. Gerek adlî ve gerekse askerî âza 
Kanunu Esasimiz dairesinde icrayi hareket 
ederler. Bunlarda tereddüde maJhal yoktur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurunuz Beyefendi. Bugün tâyin ettiğimi ya
rın kaldırmak benim elimde değil midir? O 
halde rica ederim, onun sıfat ve kudreti adli
yesi nedir? Siz Mahkemei Temyiz azalarına lâ-
yen'azil demiyor musunuz? Biz de âzanm hiç 
olmazsa üç sene olsun lâyen'azil olmasını iste
mez miyiz? Binaenaleyh bu mesele bilhassa Ad
liye Encümeninin kemali itina ve muhabbetle 
takdir edeceği bir mesele olmalıdır. Zatıâliniz-
den bunu bekliyorum. 

Para meselesi ki altıncı maddedir. Onu Mü
dafaai Milliye Vekâleti bilâhara talebetsin; 
Yalnız kanun çı!ksm ve iş yürüsün. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim bu 
lâyihai kanuniye encümende tanzim edildiği za
man bendeniz encümene Riyaset ettiğim için 
mazbatada imzam vardır, söz alıyorum. Biz 
Müdafaai Milliye Encümeninde bunu müzake
re ederken Adliye Encümeninden bâzı zevat ara
mızda bulundular. Ve onlar bize dediler ki 
«azayı askeriyenin haiz olması lâzımgelen evsa
fını tesbit etmek size aittir». Bunun üjzerine biz 
o evsafı tesbit ettik. Binaenaleyh bu tarzı tes
bit sabık Adliye Encümeninin reyi dahilinde
dir. Elbette «Divanı Temyizi Adliye tâyin edi
len âza hükkâmdan olacak» kaydı vardır. 
Çünkü Divanı Temyizi Adliye âza olabilmek 
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için insanlar birçok meratipten geçecektir. Bu I 
hususta müdevven kayıtlar vardr : 

Ciheti askeriyeye gelince; Divanı Harbe âza 
olabilmek için ayrıca bir kaydı kanuni yok
tur. Filân rütbedeki adam filân yere tâyin 
olunabilir. Fakat filân rütbedeki adam Divanı 
Temyizi Askerî reisi olabilir diye bir kayıt ve 
şart yoktur. Heyeti Celile meskût bırakıp da 
kabul etmezse yarın Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretleri isterse Divanı Temyizi Askerî 
âzaiığma ciheti askeriyeden bir demirci ustasını 
bir alay kâtibini bir bilmem kimi inha edebilir. 
Bunu kanunen biz menedemeyiz. Vakıa bunu 
o yapmaz, diğeri de yapmaz. Fakat lâyık de
ğil midir ve lâzım değil midir ki; Divanı Temyiz 
reisi ve azaları Devletçe ve orduca, mevkiee, ah- j 
lâkça yükselmiş olan insanlardan olsun ve ka
nunen de takyit ve tasrih edilmiş bulunsun? 
Bunda bendeniz hiç tevahhuş edecek bir şey gö
remiyorum. 

Sonra1 lâyenazillik meselesine gelince : ha
kikaten hükkâm lâyenazildir. Fakat ciheti as
keriyede hükkâmı lâyenazil yapamayız. Ya
parsak ölünceye kadar öyle kalır. Diğer taraf
tan lâyenazildir dediğimiz hükkâmı Müdafaai 
Milliye Vekili isterse bir derece terfi ile baş
ka yere nakleder. Faraza burada bulunan aza
dan bir miralayı tebdil hiylesi gayet kolaydır. 
Miralaya bir kolordu kumandanlığı teklif eder, 
o da kalkar gider, yerine istediği adamı tâyin 
eder. Orada o kolordu kumandanı işe başlar, 
birkaç gün sonra azledebilir. îşte bitti. Bu hi
lelere mahal kalmamak için mesele iyice der-
piş olunmalı efendiler. İstanbul'da gördük, 
kabineler değiştikçe Divanı Temyizi Askeriye 
de el attılar Biz de öyle bir mahkeme yapmıya-
hm. Bu gibi hallere mahal kalmamak üzere ka
nunu etraflı yapalım. Mahkeme tamamiyle İs
tiklâli efkâre malik adamlardan mürekkebolsun, 
oraya tâyin edilen adamın artık ne Müdafaai 
Milliye Vekili ile ne Heyeti Vekile ile alacağı, 
vereceği kalmasın. Zamanı mahduttur, üç sene 
müddetle orada kalsın. Kılma bile ilişilmesin. O 
zaman o hâkim ancak beni Meclisi Âli azledebilir 
kanaatiyle hükümlerini verir. Mesele budur. 

Para meselesini bendeniz mevzuubahsetmi-
yecek idim, fakat encümenin sözüne karşı söy-
liyeceğim. Hüseyin Avni Bey buyurdular ki; 
neferi olur, seyisi olur, filânı olur diye bu ka
nun tekrar encümene gitsin. Divanı Temyizi 

.1338 C : İ 
Askerî rüesa ve azasına nefer ve saire verilip 
verilmemesi bütçe meselesi değildir, hademe ve 
emirber neferi hakkında kanun vardır. O ka
nuna taallûk eder. İstersek ayrıca bir maddei 
kanuniye tedvin ederek deriz ki; «sıfatı hâki
miyeti ihrazeden zâbitan, ümera ve erkâna ha
deme verilmez. Onlar alacağı soğanı mendili 
ile kendisi taşıyacaktır» Binaenaleyh bu mesele 
Muvazene Encümenini alâkadar etmez. 

Sonra muhassasat meselesine gelince; burada 
deniliyor ki; bunların maaşları Divanı Temyiz 
bütçesine mevzu tahsisattan verilir. Muvazene 
Encümeni eğer Divanı Temyizi Askerî için ay-

j rica bir kanun kabul etmiş ise bu para oradan 
J verilebilir. Fakat, böyle bir şey yoksa bu teşki-
I lât yine kalır. Çünkü bu tahsisatı (Müdafaai 

Milliye Vekâleti onlara vermiyeceği için bu 
sene mahkeme de teşekkül edemez. O ayrı bir 
meseledir. Binaenaleyh bu kanunun bundan 
dolayı Muvazene Encümeninde müzakere 
edilmesi lâzımgelmez. Bunun masrafı için Mu
vazene Encümeni baltasını bütçe müzakeresinde 

[ sallıyabüir. Muvazene Encümeni bu kanunun 
müzakeresinde bunun tahsisatını kesince mah
keme de teşekkül edemez. Onun için bendeniz 
de diyorum ki; şimdi teşkilât kanunudur. Teş
kilât Kanunu Muvazene Encümenine gitmek 

I lâzımgelmez. Bu hususa ait bir de takririm var. 
I Yalnız maddelerin numaralarını yanlış arz et

mişim. Müsaade buyurulursa tashih edeyim. 
I Müdafaai. Milliye Encümeninin 4 ve 5 nci mad

delerinin kanuna 7 ve 8 nci madde olarak ka-
j bulünü teklif ediyorum. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, Adliye En-
cümeni azaları Müdafaai Milliye Encümeninde 

[ bulunmamışlardır... 
| ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 

bendeniz o vakit Müdafaai Milliye Encümenin-
de reis idim. Adliye Encümeninden Müfid 
Efendi, Rıza Bey bulunuyorlar ve yanımıza gel
diler, görüştük. 

HAMİD B. (Biga) — O zaman bendeniz de 
encümende dâhil idim. Yalnız şunu zatıâlinizden 
sormak istiyorum efendim. Buyurdunuz ki; Mü
dafaai Milliye Vekâleti arzu ettiği takdirde, ev
safı hâkimiyet tâyin ve tasrih edilmezse, bir de
mirci ustasını getirir ve Divanı Temyizi Askeri
yeye âza yapabilir. Halbuki Adliye Encümeninin 

I tertibettiği şekilde ikinci maddede erkân ve üme-
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ra kaydı konmuştur. Binaenaleyh bu erkân ve 
ümera kaydı bulundukça bu mütalâa vâridolabi-
lir mi efendim? 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Erkân ve 
ümera da (Ve fevka Külli ziilmin alîm) fehvasın
ca aletderecat tanzim edilmiştir. Erkân ve 
ümera içinde belki vaktiyle seyyiatından dolayı 
divanı harbe gitmiş olanlar vardır ve belki bâ
zı itiraza alet olmak istidadında olanlar da ola
bilir. Bakın bundan dolayı burada konulan ka
yıt daha iyidir. Burada evvelâ fırka ve alay ku
mandanlığını ihrazetmiş olmak şartı konuluyor. 
Bu noktada; o zat kıtaata kumanda etmiş ol
maktan dolayı vazaifi askeriyenin her noktasını 
tamamiyle bilir, insanlar olacak demektir. 

ikincisi; sicillâtı her türlü şaibeden müberra, 
muarra olması lâzımdır. Denmek ki, o zamana 
kadar yani mülâzımlığmdan bulunduğu rütbeye 
kadar sicillâtı şaibedar olmıyacak, kirli nokta bu-
lunmıyacak, zaten koyduğumuz şerait budur. 
Esasen alay, fırka, kolordu kumandanları de
mek, erkân ve ümera demektir. Fazla olarak 
emir ve kumandaca yüksek makamatı işgal et
miş ve sicillâtı şaibeden muarra bulunmuş ola
caktır. Zannederim ahkâmı adliyede de bu gibi 
evsaf vardır efendim. Bittesadüf kabul buyurur 
musunuz ki; mektebi hukuktan çıkan her efen
di yekten Divanı Temyize girebilir? Tabiî dere-
catı vardır. Derecatı katetmek için birçok evsa
fı haiz bulunmak lâzımdır. Bizim de aradığımız 
bu evsaftır. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim bendeniz Ömer Lûtfi Beyefendinin başladı
ğı sözden başlamak istiyorum. Beyefendi buyur
du ki; para meselesi gayet mühimdir. Pekâlâ 
bendeniz de diyorum ki, para meselesi gayet mü
himdir. Bu kanunun iptidayı müzakeresine ircaı 
nazar etmenizi rica ederim. Biz o. zaman menbaı 
varidat arıyorduk. Binaenaleyh biz bu kanunun 
iptidayı müzakeresinde masrafı mucibolmadığma 
dair bize verdikleri söz üzerine bu kanunu he
pimiz kabul etmiştik ve mademki şimdi para 
meselesi çıkmıştır, masrafı muciptir, binaenaleyh 
bu kanunun reddi lâzımgelir. Bizim her şeyden 
âzami surete istifade etmekliğimiz lâzımgelir. 
Madem ki, Mahkemei Temyizimiz vardır, bu gi
bi işleri Mahkemei Temyize vermeklik lâzımdır. 
Çünkü; eğer bunu kabul edecek olursak bir reis 
üç âza derken üç bin kuruş maaş filân, daireler 
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teşkil edecekler, mümeyyizler, müdürler tâyin 
edeceğiz diyecekler. 

Bir de diyorlar ki; para meselesini sonra hal
ledelim. Şimdi kanunu kabul ettik mi ondan son
ra bize diyecekler ki; efendim kanunu yaptınız, 
fakat para vermezseniz biz mahkemeyi nasıl teş
kil edeceğiz? Asıl bunda en ziyade esbabı mucibe 
olarak diyorlar ki; birçok zâbitan vardır; bun
ların muhakemesi icra edilemiyor. Bunlar töh
met "altında kalıyor ve bunların bir kısmının hiz
metlerinden istifade edilemiyor. Diğer bir kısım 
adamlar da vardır ki, bunların da şahsi zararla
rını muciboluyor. Binaenaleyh mahkemeyi teş'dl 
ederek bu işleri bir an evvel çıkarmaklığımız lâ
zımdır. Halbuki bendeniz diyorum ki; teşekkül 
etmiş bir Temyiz Mahkememiz vardır, bu sıra
da her şeyden âzami istifade etmekliğimiz lâzım
dır, bu dâvalar da orada temyiz edilsin. Bilhas
sa para meselesi mevzuııbahsolduğu zamanlar
da gözümüzü dört açmaklığımız lâzımdır. 
Bir meteliğin menbaı varidatını araştırmı-
yacak olursak bunda ihmal bizde oluyor 
demektir. Fakat ihtisas lâzımdır diyorlar. 
Efendiler, ıskatı cenini Mahkemei Temyiz 
âzası' veya hükkâm ne suretle anlıyor, o halde 
doktorlardan bir mahkemei temyiz teşkili lâzım
dır. 

HAMlD B. (Biga) — Reis Bey kanunun he
yeti umumiyesi hakkında mı söyleniyor? 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Sonra 
kezalik bir adam bir ilâçtan dolayı hastalanmış, 
bunu da adliye mahakimi tetkik ediyor. Her şey
de erbabı ihtisas arayacak olursak tıp mahkeme
leri, ondan sonra askerî mahkemeleri, bilmem ne 
mahkemeleri filân ve filân teşkil etmekliğimiz 
lâzımdır. 

iptida bu masrafı mucip değildir dediler. 
Şimdi de masraf kapısını açıyorlar. Bu kanunun 
reddi lâzımgelir ve işlerin sürüncemede kalma
ması için de teşekkül etmiş Temyiz Mahkememiz 
vardır, bu işleri de oraya veririz efendim. (Gü-

; rültüler) 
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Sadetten hariç

tir. Bendeniz buna cevap bile vermeye lüzum 
görmem. Gayet manasızdır. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendiler 
bu kanunu vaktiyle Meclisi Âlinize getirenler, 
masrafı mucip değildir diyenler demediler ki; 
Temyiz âzalarının ağızlarını poyraza çevireceğiz 
ve rüzgârla doyuracağız. Tabiî bunu diyemez-
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lerdi. Faraza bir misal arz •edeyim: Bir zabit 
cephede yaralanmış, ileriye gitmeye iktidarı yok, 
hizemeti hafife raporu da almış. Biz burada ken
disine açık maaşı veriyoruz, Hattâ belki maaşını 
tamam olarak veriyoruz. O gelir burada âzaliK 
yapar ve masrafı mucip değildir. Para meselesi 
de Muvazene Encümeninin ve Meclisin verdiği 
umum paralar meyamnda olarak verilir. 

İkincisi, diğer mahkeme bu işleri yapsın 
buyruluyor. Mahkemei Temyiz tarafından bu 
işin yapılıp yapılamryacağı, münasip olup olmı-
yaeağı meselesi ta geçenlerde Adliye Encümeni 
huzurunda müzakere edilmişti. Kanunun heyeti 
umumiy*esi kabul edilmişti. Sonra beş maddesi 
kabul olunan bir kanunun reddini teklif etmek 
bilmem ne dereceye kadar varittir. (Kanun ka
bul edilmiştir sadaları). 

Dr. ABlDİN B. (Lâzistan) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz bir defa can ve gönülden 
derim ki Cenabı Hak bu milleti Adliyei Askeriye
den kurtarsın. Fakat bugünkü vaziyetiyle neti
ceye kadar bu Divanı Temyizi Askerî kabul edil
miş. Hattâ birkaç maddesi de kabul edilmiştir. 
Bendeniz de Salâhaddin Bey gibi aynen taraf
tarım ki; hakikaten buraya reis tâyin edilecek, 
yani askerden tâyin edilen rüesa ile oynanma
ması için katiyen bir müddet tâyini lâzımdır. 
Arkadaşlar; bendeniz de öyle bir Divanı Harb 
Eeisi veya Temyizi Askerî Reisi biliyorum ki; 
tam muharebe esnasında iken, bambum olurken 
kimbilir öteki ne yapmış... Bizim kumandanı 
harb olurken aldılar, götürdüler. Biz günlerce 
kumandansız kaldık. Bunu arkadaşlar Hamid 
Beyin dediği gibi; kanun; kanunu adlî bahset
miştir. Bunları kıpırdatamazlar. Eğer böyle 
derseniz yanlıştır. Bunları kıpırdatırlar ve pek
âlâ atlatırlar. Binaenaleyh bu müddetin tâyini 
lâzımdır. Müddetleri üç sene veya iki sene ol
malı. înşaalâh biz halkı tenvir edelim, adam 
olalım, evvelce söylediğim gibi adliyei askeriyeyi 
kaldıralım. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Sö
zünü geri al, adam olalım ne demek? adam değil-
miyiz? 

Dr. ÂBIDÎN B. (Devamla) — Ben daha 
adam olmadım. (Handeler) Adam olsam fener 
gibi dönmezdim. 

Binaenaleyh bu adliyei askeriyeyi kaldırmak 
için bütün mevcudiyetimizle çalışalım. Fakat 
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muvaffak oluncaya kadar bir müddet tâyinine 
her halde taraftarım. 

Sonra masrafa . gelince; arkadaşlar; elbette 
masrafsız olmıyacaktır, Şimdi askerden olan ar-
kalaşlara sorarım; meselâ ben askerim ben ne
reye gitsem o maaşı alırım. Meselâ yüzbaşı ol
duğuma göre, bir taraftan diğer taraf a aynı ma
aşla ve aynı zamanda yüzbaşı olarak giderim. 
Yalnız adliyeden mutahassıs getireceğimiz za
man elbette bunlar hava yutmaz ya? Her halde 
bunlara bir maaş vereceğiz. Binaenaleyh bu 
gibi hususatı da hakikaten halletmeliyiz. Ve bunu 
bugün bitirelim, çünkü arkadaşlar her biriniz 
dışarıya çıkıp etrafa bir kulak misafiri olunuz. 
Bu kadar fedakârlık etmiş arkadaşlar sürünü
yorlar. Bunların muhakemesi bitmemiş bunlar 
açıkta bulunuyorlar. Birçokları nahak yere sü
rünüyorlar. Birçoklarının da hakkı idamdır. 

Beyefendi dediler k i ; suiistimal edenlerden 
idama müstahak olanlar için mahkeme vardır. 
Hayır efendiler... Çünkü Divanı Harlb vardır. 
Divanı Harbin arkasını kim takibedecek? Her
halde askerî ibir mafevk lâzımdır. Bir istibda
dın üzerine bir büyük istibdat gelir. Böyle bir 
şeyin üstüne diğer bir şey gelemez. Şimdiki 
halde onlar oraya gitmezler. Bunları götür
mek için biz arz ettiğim hali iktisabedelim, on
dan sonra bunun ilgasına ben sizden daha zi
yade taraftarım. Binaenaleyh ben şu haliha
zırda müdafaa halinde birçok arkadaşlar fe
dakârlık etmiş. Buraya gelmiş... Hayır, sen 
fedakârlık yapmadın, hırsızlık yaptın diye ge
tirmişler, sokmuşlar. İhtimâl iftiradır, ihtimal 
salhihtir. Bunların doğru olup olmadığı tahak-
ku'k etmemiş ve burada leyteleallede dolaşan 
birçok zâbitan vardır. Soruyoruz. Niçin bun
lar dolaşıyorlar? diyoruz. Bunların dâvaları 
vardır diyorlar. Binaenaleyh bu meselenin bir
an evvel ve bugün bitmesi taraftarıyım. 

REİS — Efendim mesele tenevvür etti zan
nederim. Kifayeti müzakere hakkında da tak
rir vardır. Kifayeti reyinize arz ediyorum. Al
tıncı maddenin müzakeresinin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü efendim. 

Bu hususta dört takrir var. Onları okuya
cağım. 

Riyaseti Celileye 
Askerî Encümeninin 4, 5 nci maddeleriyle 

evsaf ve müddeti hizmeti tâyin eden mevaddı 
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kanuniyenin kabulü Jbu kanunun ruhunu teşkil 
edeceğinden aynen 6, 7, 8 nci maddeler olmak 
üzere kabulünün teklif eylerim. 

? Mersin 
Salâıhaddin ' 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim : 
Divanı Temyize Âza ve Müddeiumumi ola

bilmek için kanunu mahsus mucibince MaMce-
mei Temyize âza olabilmek evsafını haiz bulun
mak ve ciheti askeriyeden tâyin olunacak âza 
lar dahi ordu ve kolordu kumandanları meyanın-
dan tâyin olunmak lâzımdır. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

•^•Uvi • ' ." 
Riyaseti Celileye 

Cereyanı müzakereden anlaşıldığına göre 
masrafı mucifoolan şu teşkilâtın, Encümenin bi-
lâmasraf olduğuna dair esbabı mucibe mazba-
tasiyle tearuz eylediği görüldüğünden, bu hu
sustaki masraf sarahaten tesbit ve mütalâası 
alınmak üzere lâyi'hai kanununiyenin Muvaze-
nei Maliye Encümenine havalesini teklif ede
rim. 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Müdafaa Encümeninin dördüncü ve beşinci 

maddelerinin kanuna yedinci ve sekizinci mad
de olarak ilâve ve kabulünü arz ederim. 

20 Mayıs 1338 
Amasya 
Ömer Lûtfi 

REİS — Efendim, takrirlerin biri tadilna-
medir. İki takrir de yekmealdir. Yani Salâ-
haddin Beyin takririyle Ömer Lûtfi Beyin tak
riri aynı mealdedir. Mersin Mebusu Yusuf 
Ziya Beyin takriri de kanunun encümene git
mesi teklifini muhtevidir. İki takrir Müdafaai 
Milliye Encümeninin dördüncü, beşinci mad
delerinin kanuna yedinci, sekizinci madde ola
rak ilâvesi mahiyetindedir. 

SAL&HADDlN B. (Mersin) — Efendim 
müsaade buyurur musunuz? Kanunun dördün
cü beşinci madlelerini yedinci, sekizinci madde 
olmak üzere teklifimizle biz Heyeti Aliyeye bir 

1338 C : 1 
masraf göstermiyoruz. Masrafa ait bir şey koy
muyoruz. Yani bunları altıncı maddenin için
den çıkarıyoruz. Şu halde bunun encümene 
iadesine bir lüzum kalmaz. Bu maddelerde tâ
yin olunacak azanın evsafı ve hizmet müdde
ti vardır. Binaenaleyh Adliye Encümenince de 
bir tearuz yoktur. Aynen bunların kabulünü 
teklif ediyoruz. 

İSMET B. (Çorum) — Tahsisat maddesi 
ortadan kalktıktan Asonra encümene gitmesine 
ihtiyaç yoktur. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Madem ki, 
bu teşkilât masrafsız yapılacak, bu tesbit edil
sin. Ben teklifimden vazgeçerim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Altıncı madde müntesibini hukuktan olacak 
olan azanın evsafını, Müdafaai Milliye Encü
meninin ilâvesini teklif ettiği dördüncü mad
de ise reis ile askerî azaların evsafını tâyin 
ediyor. Binaenaleyh encümenin teklifi takdi-
men ilâve olunmalıdır. Yani dördüncü madde, 
altıncı madde olmalıdır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Pekâlâ, 
ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Altıncı 

madde teahhur etmelidir. 
Bir mesele daha arz edeyim. Bendeniz bu 

lâyihanın encümene iadesine taraftar değilim. 
'Çünkü paşa hazretlerinin beyan buyurdukları 
veçhile ki, arkadaşlar da beyan buyurdular, ha
kikaten bu teşkilât pek çok teahhur etmiştir. 
Fakat insaf buyurun. Altıncı madde öyle bir 
kaleme alınmıştır ki, keenne umum âzanm ev
saf mı kaydediyor. Bu nasıl kaleme alınmış bil
miyorum. 

Sonra bu lâyihada ikinci maddenin tadili
ni müzakere ederken o kadar tezatlara tesadüf 
ettik ki, Divanı Temyizi Askerî hakkında eski 
kanunu, sabık Adliye Encümeni maatteessüf 
hiç okumamış ki, bu kadar tezatlar vardır. Bi« 
naenaleyh bendeniz de bu kanunun çıkmasına 
taraftarım. Fakat noksan olarak çıkacaktır. Bi
raz müddet sonra göreceğiz ki, birçok tefsir 
teklifleri anbean buraya gelecek. Eğer mümkün 
ise ve bugün de tatil yapılmıyacak ise bu mad
de encümene gitsin, yoksa çıksın. 

ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Çıksın 
çıksın. Geç kaldı. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
Ali Süruri Beyin teklifiyle tamamen mütte
hidiz. 

— 1 0 6 —• 
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REÎS — Başka bir şey dermeyan edilmiyor. 

Salâhaddin Beyin tekliflerini tekrar reyiâlinize 
vaz'ediyorum. 

(Salâhaddin Beyin takriri tekrar okundu.) 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yedi, se

kiz diye yazmıştım. Altı, yedi de olabilir. He
yeti Âliye şaşırmasın diye öyle yazmıştım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Efendim, benim verdiğim takrir hepsini cami
dir. 

REÎS — Okunan takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim dördüncü, beşinci maddeler; altı, 
yedi olacaktır. 

Efendim Ömer Lûtfi Beyin, takriri de aynı 
mealdedir. Onun için reye konmasına hacet kal
mamıştır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Şu halde bu takrir kabul edildikten sonra bunun 
mânası kalmadı. Benim takririm de aynı mad
deye dâhil olacaktı. 

RElS — Efendim, altıncı madde olarak 
Müdfaai Milliye Encümeninin dördüncü maddesi 
okunuyor. 

MADDE 6. — Divanı Temyizi Askerî Riya
setine ordu ve kolordu ve askerî âzalığına ko
lordu veya fırka ve askerî âza mülâzimliğine 
alay kumandanlığını bilfiil ifa etmiş ve sici-
lâtı her türlü şaibeden müberra ve evsafa lâzi-
meyi haiz bulunan zevatın tâyini şarttır. 

REÎS — Efendim, bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? Altıncı maddeyi reyiâlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Altıncı madde kabul edilmiştir. 
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lerden bu evsafı haiz olanlar tercihan intîhabo-
lunur. 

SALÂHADDÎN BEY (Mersin) — Reis Be
yefendi, burada bir kelime galiba eksiktir. İl
tibası meni için (Adliye heyeti temyiziyesine 
âza) kaydını koymalıdır. Çünkü askerî âza yu
karda zikredilmiştir. Bu a<Üî âza içindir. Vakıa 
yukarda geçti. Fakat tavzihi faydalıdır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Esbabı mucibe ol
du. Zapta geçmiştir. Bu kâfidir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karaihisan Şarki) — Di
vanı Temyize âza ve müddeiumumi olabilmek 
için kanunu mahsusuna tevfikan mahkemei 
temyize âza olabilmek evsafını haiz bulunmak 
lâzımdır diyoruz. Acaba 'bu eski kanun mu-! 
dur? Bundan maihkemei temydzi muradetmiyo-
ruz. Sivas'ta teşkil olunan Temyiz Heyeti ve Bü
yük Millet Meclisinin yaptığı kanunu mura-
dediyoruz. Onun için tavzihi lâzımdır. 

HAMÎD B. OBÎGA) — Altıncı madde seki
zinci madde olmuştur. Bunun istihdaf ettiği 
maksat ve mâna gerek temyiz heyeti olsun gerek 
mahkemei temyiz tâbiri kullanılsın her halde mah-
kemei temyize âza olabilmek için mevcudolan 
evsafı haiz olmak demekten başka bir şey de
ğildir. Başka tasrihata lüzum yoktur. Yani ka
nunun mevzuu itibariyle sekizinci madde olur
sa kâfidir. (Pekâlâ sesleri) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Encümen 
muvafakat ederse ben kabul ederim. 

REÎS — Efendim madde hakkında başka 
söz istiyen yok. Maddeyi Reyi ÂMni»e vaz'edi
yorum. Sekizinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Sekizinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Heyeti Umumiye ile Divanı 
Temyiz Kanunu muvakkatinin işbu kanunla 
kabiliyeti tatbîkıyesi kalmıyan ahkâmı mülga-
dir. 

REÎS — Dokuzunsu madde hakkında söz 
istiyen var mı efendim? Bu maddeye dair söz 
istiyen yok. Maddeyi Reyi Âlinize vaz'ediyo
rum. Bu maddeyi kaibul edenler el kaldırsın. 
Dokuzuncu madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren merUyüllicradır. 

REÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 11. — îşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye Vekili memurdur. (Mü-

MADDE 7. — Divanı Temyizi Askerînin 
Reis ile askerî âzası ve âza mülâzımının müd
deti (hizmetleri üç senedir. îşbu müddet ordu
daki hizmetlerinden addolunur. 

REÎS — Efendim madde ha'kkmda söz is
tiyen var mı? Yedinci maddeyi Reyi Âlinize 
vaz'ediyorum. Yedinci maddeyi katoul edenler 
.lütfen el kaldırsın. Yedinci madde ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Efendim Sekizinci maddeyi okuyoruz. 
s- * 

MADDE 8. — Divanı Temyize âza ve müd
deiumumi olalbümek için kanunu mahsusuna. 
tevfikan Mahkemei Temyize âza olabilmek ev
safını haiz bulunmak lâzımdır. Müşaviri adli-

— 107 — 
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dafaai Milliye ve Adliye vekilleri memurdur 
sesleri) 

REÎS — Adliye Vekilinin de ilâvesini tek
lif ediyorlar. Adliye Vekilinin ilâvesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim maddeyi tashih veçhile kabul eden
ler... 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey. 
Müsaade buyurun, îcra Vekilleri, Heyeti me
mur olmalıdır. Çünkü azaları filân tâyin ede
ceklerdir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey, 
bir kelime arz edeceğim, müsaade ediniz. Do
kuzuncu maddede (Kabiliyeti tatbikıyesi kal-
mıyan ahkâmı mülgadır) deniyor. Halbuki bu 
doğru değildir. (Bu kanuna muhalif olan me-
vaddı) denirse daha iyidir. Bizim Meclisten 
rica ederim böyle bir tâbir çıkmasın. 

REÎS — Efendim, madde kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize vaz'-

ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti 
umumiyesi de kabul edilmiştir. 

3. — İzmir Mebusu Mahmud Esad Beye izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

REÎS — Efendim, Divan kararı var, oku
nacak : 

Heyeti Umumiyeye 
izmir Mebusu Mahmud Esad Beyin üç ay 

müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensi-
hşdilmiş olmakla Heyeti TTmumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

REÎS — Mahmud Esad Beyin üç ay müd
detle mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
diye izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin 

iki ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 
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REÎS — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 

Efendinin iki ay müddetle mezuniyetini kaimi 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Kır§ehir Mebusu Yahya Galib Beyin 
Bayram ertesine kadar taliki müzakerede bulu
nulmasına dair takriri. 

REÎS — Efendim, Kırşehir Mebusu Yahya 
Galib Beyin bir takriri var. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Ramazan nihayet bulmak üzeredir. Bayram

dan sonra içtima edilmek üzere Meclisin tatilini 
teklif ederim. 

17 Mayıs 1338 
Kırşehir Mebunu 

Yahya Galib 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
Meclisi Âliniz Mücadelei MiUiyenin en kıymetli 
anlarındadır. Gerçi Ramazanı mübarek müna
sebetiyle mesaimiz çok olmıyor. Fakat arasıra 
içtimaımıza da mâni olmuyor. Hali malî hak
kında birçok mühim mesailimiz vardır. Onları 
tezekkür edebilirsiniz. Meclisin tatiline mahal 
görmüyorum. İçtimaları seyrek yapmak reyi 
âlinize muhavveldir. Bu şeklin kabulüne mahal 
görmem. 

REÎS — Takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. 
(Ret sesleri). 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler, böyle şeyler takrirle olmaz. Rica ederim, 
bugün burada vazifemize devam ediyoruz. Ya
rın verdiğimiz notanın cevabı gelmek ihtimali 
vardır. An bean Meclis inikadedebilir. (Şu 
vakte kadar tehiri müzakere gibi) takrirleri 
kabul etmeyi gayet fena görüyorum. 

îcabederse biz ramazanda değil bayramda da 
içtima ederiz. Düşman ramazan, bayram diyor 
mu...? O orada her gün çalışırken bizim de bu
rada her gün çalışmamız lâzımdır. Onun için 
münasibolursa bayram günü bile çalışabiliriz. 

REÎS — Taliki müzakereyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir. 

Pazartesi günü saat birbuçukta içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitana müzakere; saat : 5,30 



î : 45 20. 5 .1338 O : 1 
İçtimai âti ruznafcnesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide. 
1. Levayih ve tekâlifi kanuniye 
Besim Atalay Beyin hububat ihracatının 

men'ine dair teklifi kanunisi. 
2. — Evrakı muhtelife: 
1. Tetkik Encümeni için âza intihabı 
2. İzmir'in senei devriyei işgali münasebe

tiyle Eğin'deh mevrut telgraf 
3. — Encümenlerden mevrut mazbatalar: 
I. Memurin harcırahları hakkında tadilât 

icrasına dair teklifin Maliye Vekâletine tebli
ğine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

'2. Emlâk, arazi matbuat harçlarının tezyidi 
hakkındaki teklifin reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

3. Avans Kanununun tefsirine dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

4. İmalâtı Harbiye ustalariyle sanatkâr]era 
verilecek harcırah hakkında Kavanin ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbatası. 

5. Mücrimini askeriyenin tanzimi emval 
hakkındaki teklifine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

6. Varidatı hususiyei vilâyetin sureti tah
sili hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası. 

7. Bahriye idaresi hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 

8. Şehit ailelerine birer levhai takdir ita
sına dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

9. Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesine dair Maarif Encümeni mazbatası. 

10. Tahsildar Hüsnü Efendi hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası. 

I I . Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyetine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

12. Baltalık Kanununa dair İktisat Encü
meni mazbatası. 

13. IMükellefiyeti Askeriye Kanununa dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

14. Mekteplere kabul edilecek talebe hak
kında Dahiliye Encümeni mazbatası. 

15. Fırka ve kolordu müftülerine dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası 

16. Beylerbeyi İhtiyat Zabiti Mektebinden 
çıkanlara dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

17. Köy muallimleri hakkında Maarif ve 
Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları 

18. Telgraf ücuratının tezyidi hakkında Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

19. Aşar mültezimlerinden edayı deyn eden
ler hakkında Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

20. Matbuata ait telgraf ücuratının tenzili 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

3. — Gayet müstacel ruzname 
4. — Müstacel ruzname : 
1. Hüseyin Avni Beyin teklifi 
2. Sükna Kanunu ve akaarattan bedeli icarı

nın yüzde onu nispetinde vergi ahzi hakkında 
kanun 

3. Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai 
kanuniyesi 

4. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuniye
si 

5. Vilâyatı Şarkiye muhacirinine verilecek 
keresteye dair lâyihai kanuniye 

6. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
muhassas maaşatm devamı tesviyesi hakkındaki 
teklif 

7. Belediyeler tarafından celbedilecek eczai 
tıbbiyenin Gümrük Resminden istisnasına dair 
teklif 

8. Himayei Etfal Cemiyetinden posta ve tel
graf ücreti alınmamasına dair teklif. 

5. — Ruzname : 
10. 1338 senesi Dahiliye bütçesine mülhak 

bütçeler 
11. Ne vahi Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir) 
12. Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
13. Hükümeti .milliyenin teşkilinden evvel 

alman meblâğ hakkında Maraş Mebusu Tahsin 
Beyle rüfekasınm teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

14. Cünha ile hapis cezasının cezai nakdîye 
tahvili hakkında Cemil Beyin teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

15. Çay ve kahveyi fazla satanlardan Te
mettü Vergisi ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

16. 65 yaşını tecavüz eden mahpusin hak
kındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 
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17. Mesken icarlarından iki aylığının Harb 

Vergisi olarak ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

18. Malatya Mebusu Sıtkı Beyin firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

20. Kırşehir mevkufini hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 

25. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan mah
kûm edilenler hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

26. Kanunu Cezanın mevaddı mahsusasmm 
tadili hakkındaki lâyihaya dair Adliye Encüme
ni mazbatası 

29. Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki kanunun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

30. Antalya ve sair mahallerdeki teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki tekliflerin Dahiliye Vekâle
tine tevdii hakkında Dahiliye Encümeni mazba
tası 

31. Belediye etibbasınm belediye meclisleri
ne azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki lâ-
yihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

32. Sinob'da tersane mahallindeki bina hak
kında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümenleri 
mazbataları 

33. Memurin muhakematmm tadiline dair 
tekliflerin reddi hakkında Adliye, Dahiliye en
cümenleri mazbataları 

34. Muvazene Encümeni Müdiri maaşının 
bütçeye ilâvesi hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

35. Meclis aklanımda tahtı silâha alınanların 
maaşatı hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

36. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü
menlerinin murakabeye dair teklifleri 

37. Takdirname ile taltif Kanununun tef
siri- hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

38. Ferid Efendinin taltifinin tehiri hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

39. Yem ve tayinat hakkında Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

40. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 
41. Ankara bağlarındaki tahribata dair is

tidalar üzerine istida Encümeni mazbatası. 
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42. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen

dinin sureti azline dair İstida Encümeni maz
batası 

43. Osmanoğlu Ali ihaıkkında Adliye En
cümeni mazbatası 

44. Belediye Kanununun tadili hakkında 
Amasya Mebusu Rıza Beyin teklifinin reddiue 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

46. Ruhsatı resmiye ile gidip avdetlerinde 
eşkıya taraflarından şehidedilenler hakkında 
encümenler mazbatası. 

47. Memaliki meşgule memurini hıısusi-
yesiyle muallimlere verilecek harcırahlar hak
kında mazbata. 

48. Matbuat Kanununun tadili hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası. 

49. Mahkemei Temyiz kadrosu hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası. 

50. Adana Defterihakani kuyudatmdaki 
gayrikanuni muamelenin tashihi hakkında lâ-
yidai kanuniye. 

51. Ziynet eşyası Kanununun tadili hak
kında lâyiha. 

52. Aşar Nizamnamesinin tadiline dair 
Malatya Mebusu Feyzi Efendinin teklifinin 
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

53. Avans Kanununun tefsirine dair tez
kereye miitaallik Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

54. Memurin Muhakemat Heyetinin tevsii 
vezaifine dair tezkereye mütaallik İktisat En
cümeni mazbatası. 

55. Konya irva ve İska sahasındaki ara
ziden alman ücrete dair Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası. 

56. Belediye Kanununun tefsirine dair Ka
vanini Maliye Encümeni mazba'tas. 

57. Belediye rüsumuna dair Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası. 

58. Baltalık Kanununun tadiline dair tek
lifin reddine mütaallik İktisat Encümeni maz
batası. 

59. Tarik bedeli nakdîsinin tasdikine dair 
encümenler mazbatası. 

60. İstiklâl Mahkemesince mahkûm yazıcı 
Mahmud hakkındaki evrakı hükmiyenin mahke
meden celbine dair Adliye Encümeni mazbatası, 
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61. Cemal Efendinin istidasına dair Adliye I 

Encümeni mazbatası. 
62. Sigara ve tütün paketlerinden Himayei 

Etfal için resim alınması hakkındaki teklife da
ir encümenler mazbataları. 

63. Elviyeiselâseye ithal edilecek zahairin 
Gümrük Resmi (hakkındaki lâyihai kanuniyeye 
dair Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 

64. Mecalisi umumiyece tasdiki mümkün 
olamıyan bütçeler hakkındaki lâyihai kanunı
yeye dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

65. Sulh Hâkimleri Kanununun 94 ncü 
maddesinin tadili hakkmdaiki lâyihai kanuni-
yeye dair Adliye Encümeni mazbatası. 

66. îdarei umumiyei vilâyat Kanununun 
onuncu maddesinin tadili (hakkındaki lâyihai 
kanuniyeye dair Kavanini Maliye Encümeni j 
mazbatası. 

67. Harita Dairesi zâbitanına harcırah ita
sı hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Muva-
zenei Mailye Encümeni mazbatası. 

68. Kalebentliğin nefye tahvili hakkındaki 
teklife dair adliye Encümeni mazbatası. 

69. Yahya Kapdan ailesine maaş talhsisi 
halkkmdaki lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei 
Malliye Encümeni ınasfbatası. 

70. Mahkûminin tarik bedelâtı hakkındaki 
lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazfoatası. 

71. Malta'da mevkuf iken maaşları kat'e-
dilenlerin maaşatı hakkındaki teklife dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

72. Evkaf Nizamnamesinin 17 nci madde- I 
sinin tadili hakkındaki teklife dair Şer'iye En
cümeni mazbatası. 

73. Sivil etibba ve baytarların orduda su
reti istihdamı hakkındaki lâyihai kanuniyeye 
mütaallik encümen mazbatası. | 
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74. Tebdilhavaya ihtiyacı olan zabıtana har

cırah itası hakkında lâyihai kanuniyeye mütaal
lik encümen mazbatası. 

75. Mütarekeden evvel düşman tarafından 
istilâ edilen mahaller memurinine verilmekte 
olan maaşatm kat'ı ile mazuliyet maaşı tahsisi 
hakkındaki mazbata, 

76. Silâh altına alınıp da henüz avdet et-
miyen mualliminin yerlerine asaleten muallim 
tâyini hakkındaki lâyihai kanuniyeye mütaallik 
encümen mazbatası. 

77. Kendi hayvaniyle müstahdem efradı as
keriye hayvanatının tazminat bedeli hakkında 
lâyihai kanuniyeye mütaallik encümen mazba
tası. 

78. Düşman tarafından zaptedilen sefain ve 
merakibi bahriye hakkında lâyihai kanuniyeye 
mütaallik encümen mazbatası. 

79. Hodiçor nahiyesinin iâğviyle Sarıgöl 
namiyle bir nahiye teşkili hakkında lâyihai ka
nuniyeye mütaallik encümen mazbatası. 

80. Rüsumu Belediye Kanununun 14 ncü 
maddesinin fıkrai ahiresindn tadili hakkında lâ
yihai kanuniyeye mütaallik encümen mazbatası. 

81. Bâzı memurini rüsumiyenin hizmeti as-* 
keriyeden istisnaiyetleri hakkında lâyihai ka
nımiyeye mütaallik encümen mazbatası. 

82. Divanı Temyizi Askerî teşkili hakkında 
lâyihai kanuniyeye mütaallik encümen mazba
tası. 

83. Günırük Tarife Kanununun tadili hak
kında lâyihai kanuniyeye mütaallik encümen 
mazbatası. 

84. Hukuku aile kararnamesi hakkında lâ
yihai kanuniyeye mütaallik encümen mazbatası. 

85. Bigayrihakkin mazuliyet maaşı tahsis 
edilmediği hakkında İhsan Beyin istidasına mü
taallik Dahiliye Encümeni mazbatası. 



T. B. M. M. Matbaası. 


