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2. — 
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İkinci defa reye konulan kanun 335 
Altıncı Avans Kanunu 335,336,355 :356 
Azayı kiram muamelâtı 342 
Trakya'yı tesallüm etmeye me

mur edilen izmir Mebusu Refet Paşaya 
izin verilmesi 342 

2. — Amasya İstiklâl Mahkemesi için 
Reis, Müddeiiumumi intihabı 342,349 

4. — Teklifler 336,341 
1. — Saruhan Mebusu Reşad Beyle rü-

fekasmm, Emvali metruke hakkında ka
nun teklifi (2/574) 336:337 

2. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Usulü muhakematı hukukiye ve cezaiyenin 
lağvına dair kanun teklifi (2/573) 34! 

5. — Tezkereler 335:341 
1. — Suriye ve İrak ve sair memaliki 

hârre ahalisinden olup istifalarının kabu
lünü istida eden ümera ve zâbitan hakkın
daki lâyihanın iade edilmesine dair icra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 335:336 

2. —- Son muharebelerde hüsnühizmet-

Sayfa 
leri görülenlerden defteri gönderilmiş 
olanların takdirname ile taltifleri hakkında 
Başkumandanlık tezkeresi 336 

3. — Trakya'yı tesellüm etmek üzere 
İzmir Mebusu Refet Paşanın memur edil
diğine dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
teskeresi 341:342 

6. — Takrirler 335,337,345 
1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 

Müslümanlara yapılan mezalim hakkında 
takriri 335 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Ali ve 
İstanbul Mebusu Ali Rıza beylerin, harb 
malûllerinin terfihi için bir kanun ihzar 
etmek üzere bir komisyon teşkiline dair 
takriri 337:34! 

3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyle Musa Kâzım Efendinin, Koçhi-
sar kazasının bir dekovil ile şimendifer 
hattına raptına dair takriri 341 

4. — Erzurum Mebusu Durak Beyin, 
İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş olan 
Harbi Umumi malûllerinin müterakim 
maaşlarının tesviye edilmesine dair takriri 

7. — Muhtelif evrak 
1. - Zafer tebrikine dair telgraflar 

345: 
346 
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336 
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337 8. — Sualler 

1. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, 
memleketteki vebayı bakari hastalığına 
dair îktisat Vekâletinden sual takriri 337 

9. — Mazbatalar 342 
1. — Canik Mebusu Emin Beyle rüfe-

kasının, Memurin Muhakemat Tetkik He
yeti heyeti tahririyesi kadrosunun tev
siine dair 'kanun teklifi ve Muvazenet Ma
liye Encümeni mazbatası 342 

2. — Posta paketleri ücretlerinin tez
yidi hakkında kanun lâyihası ve Posta, 
Telgraf Encümeni mazbatası 342 

3. — Zir Kaymakamı sabıkı Ahmed 
Refik Bey hakkındaki hükmün ref'ine 
dair istida Encümeni mazbatası 342:343 

4. — İnebolu sabık Nüfus Memuru 
Hüseyin Avni Efendi hakkında Adliye 
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Encümeni mazbatası 343 
5. — İdama mahkûm Bitlisli Osman-

oğlu Ferman ve rüfekası hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
teskeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 344 

6. — Ümraniye hâdisesinden dolayı 
küreğe mahkûm Mebmedoğlu Kürd Hüse
yin Çavuşun Af Kanununa tevfikan ceza
sının on beş sene hapse tahviline dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encüme
ni mazbatası 

10. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Ziynet eşyasının men'i duhulü 

hakkındaki Kanunun tadiline dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 346:349,353,354 

2. — Mudanya Konferansında imza 
edilen Mütareke Mukavelesi 349 $53,353 
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B Î R İ N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat; 1,50 

REİS — Birinci Reisveküi Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

— » • 

REİS — Efendim Meclis küşadedilmjştir. 
Pazartesi günkü müzakeratımızm hulâsası oku
nacaktır. Dinliyelim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASALARI 

A. — 115 nci içtimaa ait sabık zabıt hulâsası 

Birinci Celse 
REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikad zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

Kângırı Mebusu Behçet Beyle rafekasımn, 
Bidayet Mahkemesi Reisi İhsan ve âza Sabit ve 
Rifat Beylerin affedilmelerine dair kanun teklifi 
ile 

Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin, Memaiiki 
mustahlasaya ithal edilecek edviyenin Gümrük 
Resminden muaf tutulmasına 'dair teklifi Lâyiha 
Encümenine havale olundu. 

Muzafferiyet dolaytsiyle muhtelif yerlerden 
gelen tebrik telgrafları okundu. 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, encümenler
de muamelesi ikmal edilmiş olan muamelâtı şah-

. siyeye ait evrakın rııznameye alınarak reye ko
nulmasına dair takriri müzakere neticesinde Di
vanı Riyasete havale edildi. 

Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı kabul olundu. 

Ankara İstiklâl Mahkemesince silki askerîden 
tardına karar verilmiş olan Yüzbaşı Osman Vey-
si Efendi hakkındaki hükmün ref'ine mütedair İs
tida Encümeni mazbatası katoul edildi. 

Sinob'da tersane namiyle mevcut arazinin 
Belediyeye terkine dair kanun teklifi ikinci defa 
reye konularak Hariciye Vekilinin talebi üzerine 
celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

— 334 
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Üçüncü Celse 

Siııob Tersanesi arazisine dair olan Kanunun 
kabul edilmiş olduğu 'badet tebliğ yine hafi cel
seye geçildi. 

(Dördüncü Celse Hafidir.) 

Beşinci Celse 
Celsenin küşadmı mütaakıp vaktin geç olma

sına mebni Çarşamba, günü içtima edilmek üzere 
tatil olundu. 

Birimi ReisvekHi Kâtip 
Vehbî Yan 

Hakkı 
Kâtip 
Muş 

Mahmud ttaid 

REİS — Efendim şu okunan zaptı sabık hu
lâsası halikında beyanı mütalâa edecek olan var 
mı? (Ydk sadaları) Zaptı sabık aynen kabul edil
di. 

Efendim fevkalâde içtimain zaptı okunacak. 
Onu da dini ivelim. 

B.— Yüz an altıncı içtimaa ait zaptı sabık hulâ
sası 

(Birinci Celse hafidir.) 

İkinci Celse 
Doktor Adnan Beyin Riyasetinde açıldı. Al

tıncı Avans Kanununun maddeleri kabul ve he
yeti umumiyesi tâyini esami ile reye konuldu. 
Reylerde nisabı ekseriyet olmadığından içtimai 
âtide tekrar reye konulacağı bitte'bliğ Çarşamba 
günü toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Birinii Reisvekiü Kâtip 
Vehbi Van 

Hakkı 
•Kâtip 

' '] " Muş 
Mahmud Said 

REİS — Efendim! bunun hakkında mütalâa 
beyan edecek var mı?.. Beyanı mütalâa eden yok. 
(Aynen kabul edildi) 

Efendim! şimdi Amasya İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiiumumi ve Reis intihaibatı var. Lütfen bu 
intihabatı icra edelim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Reis Bey 
Avans Kanunu da reye konacaktı. 

RJ3ÎS — Onu da yaparız. 
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RİFAT B. (Tokad) — Efendim! Amasya İs

tiklâl Mahkemesine lüzum kalmadı. 

2. - ÎKİNCÎ DEFA REYE KONULAN KANUN 

1. — Altıncı Avans Kanunu 
REİS — Efendim! Evvelâ Avans Kanunu 

hakkında reylerinizi beyan buyurunuz. 
REİS — Birkaç evrakı varide vardır. Onlar 

çıksın da ondan sonra söylersiniz. 
EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey Kanunu 

Esasi Encümenine havale edilen Meclis bütçesine 
ve harcıraha mütaallik olan maddei kanuniyeyi 
encümen daha çıkaramadı. Harcırah alıp gidecek 
azayı kiram bu yüzden geri kalıyor. 

REİS — Efendim reyini verıniyen varsa lüt
fen versinler. 

6. — TAKRİRLER 

t. -— Kırşehir Mebusu Kaçlık Beyin, Müslü
manlara yapıla.n mazalinı hakkında takriri 

REİS — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, İs-
lâmlara yapılan ma/alim hakkında bir takriri var 
Heyeti Vekile Riyasetine gönderiyoruz. 

5. — TEZKERELER 

1. — Suriye, Irak ve sair memaliki hârre aha
lisinden olup istifalarının kabulünü istida eden 
ümera ve zabıtan hakkındaki kanun lâyihasının 
iade edilmesine dair İcra Vekili eri Heyeti Kiya
seti tezkeresi 

REİS — Suriye, Irak ve Yemenli zâbitanm 
kabulü istifaları hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
iadesine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
mevrut bir tezkere vardır, o okunacak : 

7 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

21 Temmuz 1337 tarihli ve 1860 Karar 6/1042 
Kayıt numaralı tezkere ile takdim kılman ordu
da müstahdem Suriye, Irak ve Yemenli zâbitanm 
kabulü istifaları hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
bâzı tetkikat ifası için iadesi Müdafaa i Milliye 
Vekâletinin 5 . X . 1338 tarihli ve Muamelâtı Za
tiye Dairesi 21433 numaralı tezkeresinde bildiril
mekle ifayı muktazasma müsaadei devletlerini 
istirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
lera Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
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REİS — Efendim Heyeti Vekile Reisi bu lâ-

yihai kanuniyeyi bâzı tetkikat için geri istiyor. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

2. -— Son muharebelerde hüsnühizme ileri gö
rülenlerden defteri gönderilmiş olanların takdir
name ile taltifleri hakkında Başkumandanlık tez
keresi 

REİS — Efendim muharebat esnasında hüs-
nühizmetleri görülenlerin takdirname ile taltif
leri hakkında Başkumandanlık tezkeresi var. O 
okunacak dinliydim : 27 . IX . 1338 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Afyon Karahisar, Dumlupmar muharebatın-

da ve düşmanın takibatı esnasında bilfiil ateş al
tında hidematı fedakâraneleri mesbuk olan mer
but cetvellerde esamisi muharrer ümera ve zabı
tanın Büyük Millet Meclisi t akdini amesiyle tal
tifleri arz ve inha olunur. Başkumandan 

Mustafa, Kemal 

Büyük Millet Meclisi takdirnamesiyle taltifleri 
inha edilen zabıtanın esamisi 

Mülâzimievvel Melımed Arif Efendi bini Melı
med Cemil Üsküdar, Mülazimisani Cemil Efendi 
bini İzzet İzmir, \rüzbaşı Raşid Elnasi Efendi 
bini Mehmed İzmir, Yüzbaşı Osman Efendi bini 
Bekir Manisa, Yüzbaşı Mehmed Hami Efendi 
bini Mustafa Hilmi Ankara, Yüzbaşı Hafız Hil
mi Efendi bini Mustafa Harput, Yüzbaşı Hasan 
Hüsnü Efendi bini Seyid Ali Sivas, Mülazimi
sani Alımed Âdil Efendi bini Mahmııd Üsküdar, 
Mülâzimievvel Hüseyin Avni Efendi bini Şaha-
beddin Dersaadet, Yüzbaşı Mümtaz Efendi bini 
Mehmed Abid Şam, Mülazimisani Mehmed Celâl 
Efendi bini Âsim Söğüt, Mülazimisani Ali Rıza 
Efendi bini İbrahim Kochisar, Binbaşı İbrahim 
Devriş Efendi bini İsmail Paşa Dersaadet, Kı
demli Yüzbaşı Mustafa Sabri Efendi bini İsmail 
Deraliye, Kıdemli Yüzbaşı Sabri Efendi bini 
Mehmed Ali Bayramiç, Mülâzimievvel Cemal 
Efendi bini Hüsnü İzmir, Mülâzimievvel Ahmed 
Enver Efendi bini Abdullah Yozgad, Yüzbaşı 
Ahmed Hakkı Efendi bini Vasfi Katerin, Bin
başı Halid Efendi Dersaadet, yüzbaşı İbrahim 
Efendi bini İskender Ortaköy, Mülâzimievvel 
Mehmed Efendi bini İbrahim Yalvaç, Mülazi
misani Bedri Efendi bini İsmail Koeamustafa-
paşa, Mülazimisani Zeki Efendi bini Fuad 
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Kasımpaşa, Mülazimisani Meviııt Efendi bini 
NuiTian Ernıenak, Yüzbaşı Hayreddin Efendi 
bini İbrahim Gemlik, Mülâzimievvel Celâled-
dın Efendi bini Kemal Şehzadebaşı, Mülâzimi-
evvel Ahmed Esad Efendi bini Hakkı Dersaa
det, Yüzbaşı Mustafa Efendi bini Mehmed Er
zurum, Yüzbaşı Mustafa Fikrett Efendi bini 
Ahmed İsmir, Yüzbaşı Mehmed, Saibri Efendi 
bini Hüsnü Rados, Yüzbaşı Eyüb Sabri Efen
di bini Hacı Kâmil Yenizağra, Yüzbaşı Hüse
yin Hüsnü Efendi bini Ömer Lûtfi Urfa, Mü'lâ-
.zimievvel Mustafa Nusrat Efendi bini Zaim 
Dersaadet, Mülâzjimievvel Ali Nâzım Efendi 
bini Feyzi Ernıenak, Yüzbaşı Haydar Efendi 
I;ini Hasan Bursa, Mülazimisani Abdullah Efen
di bini Mehmed Girid. 

EMİN f>. (Erzincan) — Reis Bey isimleri
ni sonra zabıtta görürüz. Şimdi okumakla vakit 
gecdiTjiiyelkn. Efendini. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) Zapta geçer 
kâfi efendim. 

REİS — Yekûnlarını okumakla iktifa edi
yor musunuz? 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Alelesami 
okunması kanunidir, okunsun. 

REİS -— Efendini, elhamdülillah gazilerimi
zin esamisi çoktur. Bugün okunanı bugün ka
bul ederiz. Diğerlerini de yarınki sayfalarımızı 
• ozyin etmek üzere yarına terk etsek olur mu? 
(Olur, sesleri) Şimdi şu esamisi okunan zevatın 
takdirname ile taltiflerini kabul edenler lütfen 
'•Herini kaldırsın; bilittifak kabul edilmiştir. 

'Efendim; Altıncı Avans Kanunu ikinci defa 
;-eye vaz'olundu. 122 kabul, 5 ret, 4 müstenkif 
i!e kanun kabul edilmiştir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Zafer tebrikine dair telgraflar 

REİS — Efendim ödemiş Müdafaai Hukuk 
ve Belediye riyasetlerinden mevrut tebrik tel-
ı rafı vardır. Divanı Riyasetten münasip cevap 
va/ıln.'. (Münasip sesleri.) 

4. — TEKLİFLER, 

./. - Sarıüum Mebusu Reşad Beyle rüfeka-
VJM/İ, EmvaH metruke hakkında kanun tekUfi 
(2/574) 

REİS — Saruhan Mebusu Reşad Beyle rü-
>kaf,vmn. Emvali metrukeye dair teklifi karnı ̂  

336 
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nileri var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Reis Bey Avans Kanununa iştirak eden hemen 
133 kişiden ibaret bulunuyor. Şu halde Mecliste 
ekseriyet yoktur. 

8. — SUALLER 

1. — Eskişehir Mebusu Emini fieyin, memle
ketteki vebayı bakari hastalığına dair İktisat 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, ve
bayı bakarı (hakkındaki şifa'hi sual takririne 
bugün İktisat- Vekili cevap vereceklerdir. Din-
liyelim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Sual takriri 
okuıioun.. 

REİS — Efendim sual takriri okunacak, 
dinliyelim. (Sahibi sual yoktur, bugün okunamaz 
sesleri.) 

Efendim müsaade buyurunuz belki vardır. 
Vekil Bey diyor ki, bu mühim bir meseledir. Ben 
böyle bir şey altında kalmak istemem. Meclis 
cevabı yarma talik etsin. Emin Bey bulunursa 
yarın cevap veririm diyor. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın; Kabul edil
miştir. 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Ali ve is
tanbul Mebusu Ali Rıza beylerin, Harb malûlle
rinin terfihi için bir kamın ihzar etmek üze
re bir komisyon teşkiline dair takrirleri 

REÎS — Karahisar Mebusu Ali Beyle İstan
bul Mebusu Rıza Beyin, Mâlûlinin terfihi için 
bir temenni takriri var. Müdafaai Milliye En
cümenine gönderiyoruz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim mü
saade buyurunuz, takrirde bir Encümeni Mah
sus teşkili teklif ediliyor. Lütfen takrir okun
sun. 

Riyaseti Celileye 
Harb malûllerinin terfihine esas olarak Mü

dafaai Milliye Encümenince geçen sene tan
zim kılman lâyihai kanuniye ahiren Muva
zene! Maliye Encümeninin teklifi üzerine har
bi hazırın nihayetine kadar mezun addedlimek 
suretiyle kabul edilen bir kanun ile halen mâ
lûlinin terfihi esbabı temin edilmiş ise de 
harbi hazırın hitamı ile Tekaüt ve İstifa 

10,1338 ÖTT 
, Kanunnamesinin 26 ncı maddesindeki 1 : 6 
j derecat üzerine icrayı tekaütleri zaruri ol

duğundan, mâlûlinin terfihine esas olacak bir 
kanunun meydana getirilememesi yüzünden harb 
mâlûlini askeriyesinin tekrar duçarı sefalet ola-
ackları tabiîdir. Muvazenei Maliye Encümeni 
mukaddema kanuna esas olan esbabı mucibe 
mazbatasında «Bununla beraber bütün efradı 
milletin müessesatı hayriyei Devletin müşte
rek mesai ve teşebbüsatiyle matlup müessese
nin üermaye ve teminatı maliyesinin daimî esas
larını vaz'edecek sağlam bir projenin ihzarına 
çalışılmasını» temenni eylemiş ise de bu temen
ni de bugüne kadar fiiliyata inkılâbedememiş 
olduğundan, en hayati mahiyeti haiz olan mâ
lûlinin terfihine esas olacak bir kanuni mede
ninin mevkii tatbika vaz'mı teminen Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye, İktisat, Müdafaai Mil
liye encümenlerinden intihaberilecek dörder 
azadan mürekkep bir Encümeni Mahsusun teş
kilini ve âzami bir ay zarfında bir lâyihai 
ka^uniyenin ihzarı ile Heyeti Umumiyeye arz 
edilmesini teklif eyleriz. 

11 . X . 1338 
Karahisarı Sahib İstanbul 

Ali Ali Rıza 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim Mü
dafaai Milliye Encümeni İstiklâl muharebatı 
malûllerinin terfihi için bir lâyihai kanuniye 
meydana getirmişti. Bilâhara Muvazenei Ma 
liye Encümeni İstiaatı maliyeyi nazarı dikkate 
alarak, bu kanunun kabulü cihetini iltizam 
etmedi. Yalnız bu kanuna aidolmak üzere, bir 
proje bilâhara ihzar edilip Meclise takdim edil
mek üzere, muvakkaten harb malûllerinin har
bi hazırın hitamına kadar tam maaş ve tahsisat 
ile mezun addedilmeleri esasını teklif etti ve 
Meclisi Âli kabul etti. Halen harb malûllerinim 
esbabı terfihi temin edilmiş oluyor. Fakat harbi-
hazırın hitamı ile mukayyedolan bu terfih esbabı, 
harbi hazırın hitamiyle tekrar tekaüde şevkle
rini iltizam ettirecektir. Halbuki Tekaüt ve İsti
fa Kanununun yirmi altıncı maddesindeki birden 
altıya kadar tâyin olunan maluliyet esası dâhi
linde bu zâbitanı tekrar tekaüde irca edecek 
olursak, tabiatiyle harb malûlleri sefalete mah
kûm olacaklardır. Bu madde; hukuki, içtimai 
fennî ve ilmî esasattan tamamen mücerrettir ve 
kanunun bu maddesi hiçbir zaman bir malûlün 
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refahini temin edecek mahiyette yapılmamıştır. 
Buna misal olmak üzere bâzı erkanı üzerine 
malûmat vermek isterim. Hakkı tekaüdü olan 
yirmi beş seneyi ikmal etmiş olan ümera ve za
bıtanın malûllerini bu esas dâhilinde terfih için 
bu cetvel tertibedilmigtir. Ona dair miktarları 
arz edersem, verilen maaşın bu kanun muci
bince ne kadar az olduğu ve malûllerimizin bin-
netice sefalete mâruz olacağı meydana çıkabilir. 
Miralay rütbesinde bir harb malûlü, iki gözü 
âmâ olduğuna göre, birinci dereceden iki bin 
sekiz yüz elli kuruş maaş alır. Bir kaymakam 
(2 375), binbaşı (1 900), kıdemli yüzbaşı (1 235). 

EMÎN B. (Erzincan) — Bilâzam maaşı aslı 
mıdır bu? 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Bilâzam maaşı 
aslıdır. Bir yüzbaşı 997,5, bir mülâzimiev-
vel 760, bir mülâzimisani 665 kuruştur. 
Yani iki gözü âmâ olan rütbei muhteli-
feden harb malûllerine verilmesi lâzımgelen ma
aşlar budur. Halbuki tahsisatı fevkalâdeler de 
doğrudan doğruya nısfan verilir. Bu halde bir 
mülâzimsani yirmi beş sene orduda hizmet et
mek kaydiyle ve iki gözü âmâ olduğu halde, 
665 kuruş maaş asli ve 900 kuruş tahsisatı fevkalâ
de alacak ki; yekûnen 1 565 kuruşa kadar 
olacaktır, iki gözü âmâ olan bir mülâ-
zimisaninin 1 565 kuruş ile terfihi mümkün 
müdür T Bu bittabi gayrimümkündür. 

HAŞAN B. (Trabzon) — O paramızın derecei 
iştirasına tâbidir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bugünkü vazi
yeti söylüyorum. Bundan sonra elimizdeki bu 
kânun hiçbir zaman' mâlûlinin terfihini temin 
edecek mahiyeti haiz değildir. Bundan dolayı 
bu kanunu tadil etmek ve hakikaten mâlûlinin 
esbabı terfihini temin edecek yeni esaslar daire
sinde bir kanun meydana getirmek bizim için 
bir vazifedir fikriyle bu teklifi yapıyoruz. Bu 
takrirle istediğimiz şey; iktisat, Muvazenei Ma
liye encümenlerinden müştereken bir Encümeni 
Mahsus teşekkül etsin, bu Encümeni Mahsus 
uzun tetkikat yapsın, Avrupa kavaninini tet
kik etsin, bir lâyihai kanuniye meydana getir
sin, bu lâyihai kanuniyeyi Meclise arz etsin, 
Mecliste bu esas dairesinde malûlleri terfihe et
sin. Yoksa bu Tekaüt ve istifa Kanununun 26 
ncı maddesi bir terfih maddesi değildir, bir se
falet maddesidir efendiler. 
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ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Bendeniz ta-

mamiyle takririn müfadine ve hem de Rıza Beyin 
fikrine iştirak ederim. Buna ilâve edilecek bir 
şey varsa ancak; yalnız bu istiklâl Harbi malûl
leri değil, Harbi Umumideki malûllerin de dâhil 
olması lâzım olduğunu arz etmektir. Çünkü onlar 
da aynı gaye ve aynı maksat uğrunda malûl kal
mışlardır. Hattâ kolunun birini Gazze muhare
besinde kaybeden arkadaşlarımdan Binbaşı Meh-
med Şevket Bey namına bir zat bu harb esnasın
da buraya gelmek üzere arzı hizmet etmiştir. Fa
kat buradan lüzum gösterilmemiştir ve kendisi is
tanbul'dadır. Bizim istiklâlimiz için kolunu kay
beden arkadaşlarımızı sefil bırakmıyalım. Kendi
miz sefil kalmaya razı oluruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —- Bir az da efrat düşü
nülsün. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Komisyon 
onu da düşünsün. Efrat için de maddei kanuni
ye vardır, yok değildir ki. Balkan Harbinde ma
lûl kalanlardan bir tanesinin mektubu elimdedir. 
Diyor ki; istiklâl Harbindekiler için bir şey yap
mak istiyorsunuz, fakat bizi de unutmayın, pek 
istirham ederiz. Aynı gaye uğranda ben de bir 
bacağımı kaybettim. Pek doğrudur ve bunu söy-
liyen bildiğim bir zabittir. Bunlar için bütçede 
yer bulunmazsa başka bulunacak menabi vardır. 
Bunlara başka şeyler bulabilirsiniz. Bugün eli
mizde kalmış birçok şeyler vardır. Fakat sırası 
gelmediği için arz etmiyorum. Bunlara birçok şey
ler verilir ve bunların terfihi temin edilmiş olur. 
Onlar da bundan hakikaten müteselli olurlar. 

RElS — Efendim, müsaade buyurunuz şu 
taknıin hulâsası mâlûlini askeriyenin terfihi 
için yeniden bir encümen teşekkül etsin, düşün
sünler, taşınsınlar, yemden bir lâyihai kanuni
ye ihzar ederek bize getirsinler. Bunu kabul 
edip etmemek reyi âlinize manuttur. 

Dr MUSTAFA B. (Kozan) — Bunu umu
mi yapsak daha iyi değil mi? Evet; mâlûlini 
askeriyeyi düşünmek büyük bir meseledir. An
cak bu memleketin içinde asker malûllerden 
gayrı olarak, birçok malûl memurin vardır. 
Acaba bunların vaziyeti müstakbeleleri için bir 
şey düşünseler ve bunların iktisadiyat sahası
na tevcihi için, bir Encümeni Mahsus teşkil 
edilse de umum mâlûlin nazarı itibara alınsa 
daha iyi olmaz mı ? 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Teklif ettiğimiz 
Encümeni Mahssus da bunun için değil midir? 
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Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yalnız mâ-

•lûlini askeriye meselesi değil, memleketin bü
tün memurini için olsun. Bu bir kül değil, bir 
cüz'dür, halbuki ortada kül vardır. 

RElS — Şimdi Mustafa Beyin bir teklifi 
vardır !ki; yalnız mâlûlini askeriye düşünül
mesin, memleketteki bilûmum mâlûlin düşünül
sün diyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hattâ müte
kaidin, eytam ve aramil. 

REİS — Bunu nazarı dikkate almak üzere 
encümenin teşkilini kabul edenler. (Anlaşılma
dı, sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Bf. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim böyle bir teklif ile Encümeni Mahsus 
teşkilini kabul etmek ne demektir? Binaenaleyh 
bu teklifi yapan arkadaşlarımız bir şekil bul
malıdır. Encümen ne suretle teşekkül edecek 
ve zemini mesaisi ne olacak? Bir madde olarak 
zikretsinler. Böyle bir temenni takriri ile Mec
liste Encümeni Mahsus teşjekkül edemez. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim Mec
lisi Aliniz tarafından pek yakın zamanda kabul 
edilmiş bir kanun vardır. O kanunda istiklâl 
mücahedesînde sakat kalmış ve kendilerine mua
venet icrası lâzımgelenler hakkındadır. Zannede
rim o kanunda denmiştir ki; esaslı bir surette 
bunların terfihi bilâhara düşünülmek üzere şim
dilik acilen bu kanun kabul edilmiştir, diye 
istiklâl mücadelesinde malûl düşenler hakkında 
Kanun çıktığı zaman, burada, uzııımzadıya mü
zakere cereyan etmiş ve o vakit denmiş idi ki: 
Bu memleket için Çanakkale'de, Balkan Harbin
de, Trablus Garb'da, memleketin aksamı muhteli-
f esinde istiklâl uğrunda malûl kalan birçok va
tanperverler vardır, denildiği zaman bunlar hak
kında bilâhara bir kanım ile buraya gelinecek
tir ve o vakit düşünülecektir ve şimdilik bu müs
taceldir, denmiş ve öyle o kanun kabul edilmiş
ti. Binaenaleyh Rıza Bey ve rüfekasımn vermiş 
oldukları bu takrir, o ihzarı istenilmiş kanundan 
başka bir şey değildir. Meclisi Âliniz zaten böy
le bir kanun lâyihasının tanzimini ta o zaman 
kabul buyurmuştu. Ancak Rıza Beyefendi bu ka
nun lâyihasını tanzim için, şimdiye kadar encü
menin faliyeti görülmediğinden dolayı bir an ev
vel bu kanun ile, bu lâyiha ile alâkadar olacak 
bir encümenin Meclisi Âlinizin arasından intiha
bını teklif ediyorlar ki; bu, Meclisi Âlinizce -ev-
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velce tasvibedilmiş bir esastan başka demektir. 
Bu itibarla, rica ederim, bu mesele kabul edilsin 
ve bir encümen bu mesele ile mşgul olsun. 

Memurini saire hakkında da, yani vazife uğ
runda kendisini fedakârlığa sevk etmiş ve bu su
retle muavenete arzı ihtiyacedenler hakkında da 
umumi bir proje tanzim ve Meclisi Âlinize tak
dim etmek üzere; bir encümen teşkili her halde 
muvafıktır. Rica edrim bu teklif kabul edilsin... 
Bu teklif kabul edilmekle mutlaka bir kanun ka
bul edilmiş değildir. Bu teklif şimdiden kabul 
edilirse; ileride yine Meclisi Âlinize bir lâyihai 
kanuniye gelecek ve müzakeresi yapılacaktır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
niz bu teklif üzerine; buna mütaallik bir mesele
den bahsedeceğim, iyice dinlemenizi rica eder 
ve nazarı dikkatinizi de celbeylerim. Efendiler 
biz böyle bir Terfih Kanununu niçin yapıyoruz? 
Ve niçin müzakeratta bulunuyoruz? Memleket 
uğrunda fedayı can edenleri yaşatmak için de
ğil mi? Efendiler memleket uğrunda fedayı can 
etmiş olanları; evvelâ yaptığımız kanunlarla ya
şatalım da sonra yeni kanun yapalım. Efendiler 
bugün bizim memleketimizin her tarafında birta
kım malûl zabitan vardır, isimlerini de sayabi
lirim. Hem öyle malûller ki, el yok, göz yok, 
ayak yok, hiçbir şeyi kalmamış... Fakat her na
sılsa böylelerden bâzıları istanbul'da kalmış.. 
Meselâ- biz burada bir kanun yapmıştık - o ka
nun yapıldıktan on beş, yirmi gün, otuz gün 
sonra; böyle bir zavallı, kim bilir ne mahrumi
yetlere katlanmış, ne gibi sefaletlere tahammül 
etmiş; kalkmış buraya nelmiş... Fakat hiçbir 
kimse onun halini nazarı dikkate almamış, sene
lerden beri sürükleniyor; aç ve muhtaç dileni
yor.. Ezcümle bendeniz bir tanesinden bahsede
ceğim ki, hakkında tahkikat yaptırınız. Eğer 
dedikleri hakikat çıkmazsa, siz bana ne derseniz 
deyiniz. Yüzbaşı Necib Efendi isminde bir zat 
vardır .^Kafkas Cephesindeki muharebatta eli
ni, kolunu kaybetmiş, esir düşmüş; Rusya'ya * 
gitmiş; bir zamanlar orada kalmış. Sonra sürü
ne sürüne istanbul'a kaçmış. Fakat istanbul'da 
da kimse yüzüne bakmamış. Orada da bir müd
det dilenmiş. Sonra Erzurum'a gelmiş. Bu zatı 
bugün Erzurum'da, sokaklarda araba ile gez
diriyorlar ve para dileniyorlar. Efendiler işte 
bu zat, bizim bir zabitimiz, bir yüzbaşımızdır. 
Canını bu millet uğrunda feda etmiştir. Lâkin 
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kimse yüzüne bakmıyor. Rica ederim efendiler; J 
bunlar hakkında mevcut bir kanun var, fakat 
ahkâmını tatbik etmediniz. Bu günahtır. Böyle 
bir kanun yapmadan evvel memlekette böyle 
ne kadar malûller varsa, evvelâ onların para
larını verin. Sonra kanun yapın. Memlekette bu 
gibi malûller pek çoktur. Bir değil, iki değil
dir... Meselâ size Fakiri Çavuş isminde birisini 
söyliyebilirim iki ayağı kesilmiştir. Efendiler! 
Malûl kalmış bir neferin maaşı kırk kuruş mu
dur, altmış kuruş mudur? nedir? İşte o da ve
rilmiyor ve o biçareler sürünüyorlar. Bu za
vallılar hep sizin uğrunuzda ve memleket uğ
runda hayatlarım, kanlarını feda etmiş gaziler 
ve kahramanlardır. 

Efendiler! Bunların kadirlerini bilelim ve 
onların paralarını verelim. Rica ederim efen-

.diler, bugüıl bu bapta bir karar ittihaz ediniz 
ve evvelemirde memlekette bulunan bu gibi 
malûllerin isimlerini tesbit ediniz ve paralarını 
veriniz. Böyle malûllerden evvelce İstanbul'da 
bulunanlar; orada keyf için kalmış adamlar değil
lerdir. İstanbul'da bir maksat uğrunda durmuş 
insanlar değildirler. Sahipsiz olarak İstanbul'
da kalmış ve sürünmüşler ve nihayet bir heın-
şerisi veyahut ashabı hayırdan bir iki kişi bun
ların ellerinden tutarak, memleketlerine gönde
rilmişlerdir. Memleketimizin her tarafıdna bu 
gibi malûller sürüm sürüm sürünüyorlar. Efen
diler; bunlar da bizim evlatlarımızdır, bunlar da 
bizim uğrumuzda kanlarım dökmüşlerdir. Rica 
ederim. Bunlar hakkında bir karar ittihaz edin. 

REFİK B. (Konya) — Eğer meseleyi şimdi 
müzekere ediyorsak; Durak Beyin çok mühim 
malûmatı etrafında bu hususta bizim de uzun-
boylu çok söyliyeceklerimiz vardır. 

DURAK B. (Devamla) — Bendeniz bu mesele 
ile alâkadar olduğu için bu sözleri söyledim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim arkadaşla
rımızın feryadı pek haklıdır. Gerek İstiklâl Mü
cadelesinde ve gerek Harbi Umumide - ki o da 
bir İstiklâl Mücadelesidir - malûl olan zâbitanm 
terfihi bizim vazifemizdir. Fakat bizim elimizde 
de bir Niznamnamei Dahliî vardır. Bu nizamna
me! Dahilîde bu gibi kavaninin teklifi usulü 
vardır. Bunun haricinde bir temenni takriri ile 
böyle bir encümen teşkili teklifi Nizamnameye 
muhaliftir. Madde sarihtir ve Nizamnameyi, ka-
bul etmişiniz. Binaenaleyh bunu teklif eden ar- ' 
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kadaşlarımız bu hususta bir lâyiha yaparlar, Ri
yasete verirler, alelûsul Lâyiha Encümenine gider. 
Lâyiha Encümeni de aidolduğıı encümene ha
vale eder ve o suretle neticelenir. Böyle alelıt
lak her bahis için müzakere açmak doğru değil
dir; Bu, Meclisin işlerini yürütmemek demektir. 
Arkadaşlar bir teklifi kanuni ile gelmelidirler. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade buyu
runuz izah edeyim. Takrir sahibiyim. Efendim 
Evvelce mâlûlinin terfihi için bir kanun yapıl
mıştır. Bu kanun Muvazenei Maliye Encümenin
ce, istitaatı maliye nazarı dikkate alınarak ve 
mâlûlinin heyeti umumiyesinin Hazineden ter- ' 
fihi doğru ülamıyacağı ileri sürülerek doğrudan 
doğruya memleketin menabiinden istifade etti
rilmesi ve malî teminat altında birtakım müesse
seler vücuda getirilerek bu suretle mâlûlinin ter
fihi düşünülmüş ve esbabı mucibe mazbatasında 
böyle bir kanunun ihzarı temenni edilmiştir. Ka
bul edilen ve zaman ile mukayyedolan mevcut ka
nun, onların esbabı mucibesindeki bu temenniye 
istinaden muvakkaten kabul edilmiştir. Şimdi 
harbi hazır hitam bulmak üzeredir. Harbi hazır 
hitam bulduktan sonra, mâlûlin sefil mi kalacak
tır? Durak Beyin buyurduğu gibi bunları da 
elîm girîve içerisine mi sürükliyeceğiz. Tabiatiy-
le ınâlûlini düşünmek ve terfih etmek bizim vazi
femizdir. Çünkü bu harbi yapan Büyük Millet 
Meclisidir, memleketin istiklâlini temin etmek 
için bunların maluliyetine katlanan yine Büyük 
Millet Meclisidir. O halde bu malûlleri de yaşat
mak, terfih ettirmek bizim vazifemizdir, bunları 
düşüneceğiz efendim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim bunları ter
fih etmiyelim demiyoruz ki; terfihlerini bir lâyi- I 
hai kanuniye ile teklif ediniz, diyoruz. I 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, fikir, 
maksat mukayyedolamaz. Maksadın istihsali lâ-1 
zinadır. Maksadı istihsal etmek için çalışmak ve I 
vazifemizi ifa etmek mecburiyetindeyiz. (Bravo I 
sesleri) Sonra efendiler kimse ölmez, bunu bili-1 
niz. Meclisi Âliden temenni ediyorum bu iş görül-1 
sün diyorum. I 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —I 
Efendim Ali Rıza Beyefendinin mütalâaları doğ-1 
rudur. Fakat takrir temenni mahiyetindedir. Eğeri 
bu mütekaitler muvazenei maliyeden terfih edi-l 
leceklerse, böyle bir kanunun esasatınm memlekeJ 
tin vaziyeti maliyesine doğrudan doğruya teınasl 
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eden ve vâkıf bulunan ve memleketin idaresinden 
mükellef ve memur bulunan Heyeti Vekile tara
fından ihzarı lâzımdır. Rıza Beyefendi buyurdu
lar ki ; «Muvazenei maliyeden değil, başka mena-
biden para bulunacaktır ve başka müessesat vücu
da getirilerek, o suretle ikdar edilecekler» diyor. 
Bu noktai nazardan Heyeti Vekilenin bu nokta 
üzeninde ne gibi esasat bulacağım ve ne 
gibi teşkilât yapacağını ve ne gibi menabi bul
duğunu Meclisi Âli anlıyacak ve ona göre ahkâm 
vaz'edecek.. Takrir, çok mühimdir, reddetmek de 
muvafık değildir, fakat Meclisi Âlinizce teşkil 
Duyurulacak Encümeni Mahsusun da müsmir ve 
müfit bir netice hâsıl edeceğine kaani değilim. 
Binaenaleyh bu takririn Heyeti Vekileye havale
sini teklif eyliyorum. 

REÎS — Efendim mesele tavazzuh etmiştir. 
Şimdi elde bir takrir vardır. Bir de bu takririn 
hilâfına bâzı mütalâat vardır. Yani Meclisi Âli
den böyle malûl olan guzatı müsliminin sefil ol
masını arzu eden kimse yoktur. Bu, cümlenin ka
bul ettiği bir hakikattir. Fakat bâzı rüfekayı 
muhtereme, bu mesele usulü dairesinde cereyan 
etsin, diyorlar. Bâzıları da bu takrir, bir lâyihai 
kanuniye şeklinde getirilsin de ondan sonra mev
kii müzakereye konsun diyor. Binaenaleyh ben
deniz takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey Heyeti 
Vekileden herh angi bir şekilde bir lâyiha, Mec
lisi Âliye teklif edilebildiği gibi, Meclisi Âli âza
sından her hangi biri de böyle bir lâyihai kanu
niye teklif edebilir. Binaenaleyh bu takrir de Lâ
yiha Encümenine gitmelidir. 

REÎS — Şu temenni takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (An
laşılmadı sadaları) Bu mesele; lâyihai kanuniye 
şeklinde gelsin, o suretle müzakere edelim. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben
denizin teklifim; suret ve şekle taallûk eden bir 
tekliftir ki; takririn Heyeti Vekileye havalesini 
teklif ettim. O şekilde reye konsun. 

REÎS — Efendim takririn Heyeti Vekileye 
havalesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Reddolunmuştur, sadaları) Heyeti Vekileye ha
valesi kabul edilmiştir. 

3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 
Musa Kâzım Efendinin, Koçhisar kazasının bir 
dekovil ile şimendifer hattına raptına dair takrir
leri 
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I REÎS — Efendim Konya mebusları Kâzını 

Hüsnü Beyle, Musa Kâzım Efendinin, Koçhisar 
kazasının dekovil ile şimendifer hattına raptına 
dair takrirleri var; Heyeti Vekileye gönderiyo
ruz. 

3. — Trakya'yı tesellüm etmek üzere İzmir 
Mebusu Refet Paşanın memur edildiğine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Trakya'yı tesellüm etmek üzere îz-
mir Mebusu Refet Paşa Hazretlerinin memur 
edildiğine dair tezkere var, arzı malûmat edili
yor; okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mudanya konferansı mukarreratı veçhile 

I Şarki - Trakya'yı Büyük Millet Mcelisi Hükü
meti namına tesellüm etmek üzere, Başkuman
danlık tarafından ordu kumandanlarından izmir 
Mebusu Miriliva Refat Paşa Hazretlerinin memur 

ı edildiği ve memuriyeti mezkûreye ait talimatın 
îcra Vekilleri Heyetinin 9 . 10 . 1338 tarihli iç-
timamda takarrür eylediği berayı malûmat arz 
olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

I REÎS — Efendim Refet Paşa Hazretlerinin.. 
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Reis Bey be

rayı malûmat deniliyor. Zapta geçmiştir. Bu kâ
fidir. (Mezun addedilecek sadaları) ^ 

REÎS — Efendim rica ederim, dinliyelım. 
I Muhavere olmasın. 

2. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Usu
lü muhakemah huikukiye ve cezaiyenin lağvına 

i dair kanun teklifi (2/573) 

REÎS — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
J Usulü Muhakemat Kanununun ilgasına dair tek-
; lifi kanuni var. Lâyiha Encümenine gönderi

yoruz. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisraı Şarki) — 

j Reis Bey Refet Paşa hakkındaki muamele ne 
oldu? 

REÎS — Berayi malûmat arz edildi efendim 
MEHMED ŞKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Berayı malûmat olamaz, mezuniyet itası lâ

zımdır. 
I FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Mezuniyet 
! kelimesi yok efendim. Berayı malûmat deniliyor. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 

— Şimdiye kadar emsali hep mezuniyet almıştır. 
REİS — Rica ederim, Heyeti Vekile berayı 

malûmat memuriyetini bildiriyor. Biz de arz 
ettik, Meclis de kabul ediyor, mezun demek de
ğilimdir bu? 

FEYYAZ İ L İ B. (Yozgad) — Heyeti Ve
kile tezkeresinde .diyor ki; berayı malûmat arz 
olunur. Biz de duyduk. Mesele budur. 

REÎS — Efendim, bu mucibi münakaşa ola
cak bir mesele değildir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

±t — Trakya'yı tesellüm etmeye memur edi
len İzmir Mebusu Refet Paşaya izin verilmesi 

REÎS — Refet Paganın mezuniyetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. Bu bir münazaaya değecek bir şey de
ğildir. (Mezuniyet ne kadar?, sesleri) Müsaade 
buyurun, dinliyelim. 

9. — MAZBATALAR 
1. — Canik Mebusu Emin Bey ve rüfekası-

nın, Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti, heyeti-
tahririye kadrosunun tevsiine dair kanun teklifi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Memurin Muhakemat Encümeni ve 
heyeti memurin kadrosunun tevsii hakkındaki 
teÜifi kanuniye dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. Müna
sip bir günde müzakere ederiz. 

2. — Posta paketleri ücretlerinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encü
meni mazbatası 

REÎS — Posta ücuratmm tezyidi hakkındaki 
lâyihai kanuniyeye dair kezalik Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası var. Onu da ruznameye 
alıyoruz. Münasip bir günde de bunu müzakere 
ederiz. 

2. — Amasya İstiklâl Mahkemesi için Beis ve 
Müddeiiumumi intihabı 

REÎS — Amasya İstiklâl Mahkemesi Reisi 
ve Müddeiiumumisi intihabatına bağlıyacağız, 
lütfen reyinizi veriniz. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Söz isterim Reis 
Bey! Efendim, bundan birkaç, ay evvel Hükü-
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met Amasya'da bir İstiklâl Mahkemesine lüzum 
olduğunu burada beyan etti ve bunun üzerine 
Meclis de bunu kabul etti. Fakat aradan uzun 
müddet geçtiği halde intihap yapılamadı. Hattâ 
geçen günkü intihapta böyle bir İstiklâl mah
kemesine lüzum kalmadığı Meclisi Âliden sek
sen zatın müstenkif kalmasiyle de anlaşıldı. 
Hakikaten, Hükümet yine oraya İstiklâl Mah
kemesi izamı lüzumunu söylemiyor. Bundan 
dolayıdır k i ; Meclisi Âli mütereddit vaziyette 
kalıyor ve intihap icra edilemiyor. Eğer bugün 
için hakikaten Amasya'da İstiklâl mahkemesine 
lüzum olduğu Hükümet tarafından bildirilirse 
intihap yaparız. Hükümet, bugün için böyle bir 
mahkemeye lüzum vardır, demeyin ce nasıl in
tihap yapabiliriz? 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Amasya, İstik
lâl Mahkemesi için bâzı arkadaşlar tâyin edil
miş, intihabedilmiş. Pekâlâ. Fakat istifa etmiş-
ler ve çekilmişler. Pekâlâ. Yalnız nasıl istifa 
ediyor ve nasıl çekiliyorlar? İşte Osman Nuri 
Bey ve filân... Hükümetin bunda ısrar ettiği 
yok ki. Hükümetin ısrar etmesi lâzımdır ki o va
kit intihabolsun. Binaenaleyh, ben müstenkifim 
ha... (Handeler) 

(Amasya İstiklâl Mahkemesi için Reis ve 
Müddeiumumi intihabına tâyini esami ile baş
landı) 

REİS — Efendim, reylerini istimal etmiyen-
ler lütfen reylerini. istimal buyursunlar. [Ab-~ 
dülgani Bey (Muş), Hüsnü Bey (Bitlis), Fey
yaz Âli Bey (Yozgad), tasnifi araya memur' 
edilmişlerdir.] 

3. — Zir Kaymakamı sabıkı Ahmed Refik 
Bey hakkındaki hükmün refine dair İstida En
cümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Zir Kaymakamı sabıkı 
Refik Bey hakkındaki hükmün refine dair İs
tida Encümeni mazbatası var. Onu okuyacağız : 

İstida/Encümeni mazbatası 
İşbu evrak tetkik ve mütalâa olundu. Zir 

Kaymakamı sabıkı Ahmed Refik Bey hakkında 
Ankara İstiklâl Mahkemesince i ta olunan hük
mü havi ilâm ile Memurin Muhakemat Encüme
nince tanzim edilen mazbata münderecatı bittet-
kik isnadolunan mesailden 15 Haziran 3338 ta
rihinde istiklâl Mahkemesince mahkûm edilmiş 
iken 20 Mart 1338 tarihinde aynı meseleden 
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naşi ita olunan meni muhakeme Kararnamesi 
10 Temmuz 1338 tarihinde Büyük Millet Mec
lisi Muhakemat Encümenince bittetkik tasdika 
iktiran eylediği anlaşılmıştır. 

Vukuu iddia olunan mesailin, kaymakamı 
mumaileyhin vazifei memuriyetinden mümbais 
bulunduğuna nazaran tahkikat icrasının Memurin 
Muhakematı hakkındaki Kanun ahkâmına tevfik 
edilmesi esasen zaruri olmakla beraber haddi
zatında aynı mahiyette bulunan bir mesele hak
kında biri lehinde, diğeri aleyhinde olmak üze
re iki heyet tarafından ittihaz olunan mukar-
rerattan, beraatı zimmetin asıl olduğu kaidei 
külliyesince mahkûmiyet kararının merfuiyeti 
tabiî bulunmuş olduğu mutalâasiyle Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arzına müttefikan 
karar verildi. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Mebusu Kayseri 
Mustafa Durak Hiyni imzada bulunmadı 
Kâtip Âza Aza 

Muş Mebusu Esad Kângırı 
Abdülgani Yusuf Ziya 

REİS — Efendim, mazbata hakkında müta
lâa beyan edecek var mı? (Hayır, sadaları) 

CELÂL B. (Gene) — Reis Bey mazbata 
sarihtir. 

REİS — Müsaade buyurun beyefendi Zir 
Kaymakamı Refik Bey hakkındaki hükmün 
ref'ine dair olan şu mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, İstida Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. 

4. — İnebolu sabık Nüfus Memuru Hüseyin 
Avni Efendi hakkında Adliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Efendim, İnebolu Nüfus Memuru 
Hüseyin Avni Efendinin aftan istifade 'edece
ğine dadr Adliye Encümeni mazbatası var. Onu 
okuyacağız. Dinliydim. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Tebdilen tashihi sin şeklinde nüfus tezke

resi itasiyle vazifei memuriyetini suiistimal ey
lediği iddiasiyle İstiklal mahkemesince mahkûm 
olduğu altı ay hapis ve müebbeden memuriyet
ten mahrumiyet cezasının affını müsterham İne
bolu Hapsan esinde mahpus kazayı mezkûr Nü
fus Memuru sabıkı Müftüzade Hüseyin Avni 
imzasiyle takdim olunan 22 Eylül 1337 tarihli 
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Arzuhal ile hükmü vâkım Af Kanununa dere-
cei münasebetinin tefsiri lüzumunu mutazam-
mın İstida Encümeninin 114/2 numaralı 19 Kâ
nunusani 1338 tarihli mazbatası ve buna müte-
ferri Kastamonu İstiklâl Mahkemesinin esas 
37/113 Karar 73 numara ve 6 . IX . 1337 tarih
li fikrai hükmiyesi sureti musaddakası berayı 
tetkik Heyeti Umumiyeden Encümenimize ha
vale buyurulmakla tetkik ve mütalâa ve icabı 
teemül olundu. İstiklâl mahkemeleri mukarre-
ratınm katiyetine binaen hükmü mezkûrun 
esas ve usûl noktasından tetkikine cevaz ve sa
lâhiyeti kanuniye olmadığı takarrür ettikten 
sonra Af Kanunundan istifade veya adeımiisti-
fadeye imalei nazar olundukta Hiyaneti vata
niye mücrimlerinden bir kısmının aflarına dair 
olan Kanunun tefsirini mütazammın Heyeti 
Umumiyenin kabulüne mukarin Adliye Encü
meninin 16 Şubat 1338 tarihli mazbatasında 
(Af Kanununun İstiklâl mahakimine mevdu 
vazaiften asker firarilerine taalûk edenden ma
adasını «hiyaneti vataniye» tâbirinin dairei şü
mulü dâhilinde cemeylemiş olduğu) tefsiren tes-
bit edilmiş ve şu halde müstedii mumaileyhin 
mabihilmahkûmiyeti olan hareketi sabitesinin 
hiyaneti vataniye ceraiminden madudiyeti iea-
batı tefsiriyeden bulunmuş ve ledennazar mah
kûmiyeti vakıa Af Kanununun birinci madde
sinde tadadolunan müstesniyat meyanında dâ
hil olmayıp affın dairei şümul ve ihtivasında 
görülmüş olduğundan, zaten müfesser olan bir 
maddenin başkaca tefsirine mahal olmadığı 
ve binaenaleyh müstedimn affı vâkıdan müs-
tefidoîduğu tensibedilmiş olmakla berayı tas
vip Heyeti Umumiyeye arz ve takdime karar 
verildi. 
Reis namına Mazbata M. Kâtip 

Kırşehir Kırşehir 
Sadık 

Âza Âza Âza 
Karahisarı Şaıtki Diyarhekir Kayseri 

Vasfi Sabit 
Âza Âza Âza 
Siird Maraş Karahisarı Sahib 

Mustafa Sabrı Hasib 
HACİ MUSTAFA Ef. (Ankara) — Meclis 

işgal ediliyor. Hepsi birden olsa daha iyi olur. 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Bey 

günde beş tane geliyor. Hepisi birden olsa da
ha iyi olmaz mı? 
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REİS — Efendim mazbata hakkında be

yanı mütalâa edecek var mı? Beyanı mütalâa 
edecek yok. Adliye Encümeninin mazbatası bu 
Hüseyin Avni Efendinin Af Kanunundan is
tifadesine dairdir. Adliye Encümeninin maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

5. •— idama mahkûm Bitlisli Osmrnıoğlıı 
Ferman ve rüfekası hakkındaki {evrakın ged
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Bitlis Bidayet Mahkeme
since idama mahkûm Osmanoğlu Ferman ve 
rüfekası hakkındaki hükmün ref'i ile evrakm 
Adliye Vekâletine iadesine dair Adliye Encü
meni mazbatası var. Onu okuyacağız. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Bitlis 

Bidayet Mahkemesince idama mahkûm Osman
oğlu Ferman ve rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin tetkikine dair Umuru Adliye Ve
kâletinin 103/4280 numaralı 11 Eylül 1338 ta
rihli maateferruat Heyeti Umumiyeden encü
menimize muhavvel tezkeresi ve teferruatı tet
kik ve mütalâa edilerek, merkum Ferman ve 
rüfekasmm derecatı mütefavitede idama ve on 
beş sene ve yedi buçuk sene küreğe ve hukuku 
medeniyeden ıskata mahkûm oldukları mahke-
mei mezkûreden sâdir olan dosya 38 - 49 karar 
43 numaralı 12 Ağustos 1338 tarihli ilâm muh
teviyatından nümayan olmakla icabı ledetteem-
mül; mahkemei mezkûrce efali müstenide ger
çi hiyaneti vataniye vaz'iyle tavsif olunmuş 
ise de hiyaneti vataniye cürmünün sureti te
rekkübünü kanunu mahsusu tarif ve tesbit et
miş olup fikrai hükmiye ve münderecatı ilâma 
nazaran, emnü inzibatı dahiliyeyi ihlâl ve aha
liyi ızrar ve yolculara İrası desti hasarla tavsif 
olunan ve filhakika maada vasıf ile kabili tav
sif görülemiyen efali mezkûre faillerinin müf
rezeye karşı silâh attıkları esnada mücerret 
(hükümet yoktur, biz sizi tanımıyoruz. Aç Hü
kümet memurları) yolunda tefevvühatta bulun
maları esasen fiilen ve tavsifen taayyün eden 
makasıdı âdiyelerini tağyir ve hiyaneti vataniye 
cürmünü tertip ve teşkil mahiyetini gayri'haiz 
görülmüş ve tefevvühat mahiyetinde (aç Hü
kümet memurları) kelâmının medlulü de Hükü-
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meti hazırayı tanımaktan ibaret olmak itiba
riyle makasıdı âdiyelerini teyideylemiş ve 
hükümetlere karşı tefevvühatı lisaniyede bu
lunulması ve kat'ı tarik ve ahizı ve gasp sure
tiyle icrayı şekavet olunması ve takip müfre
zesine karşı silâh istimal kılınması gibi efal, um-
dei mesaisi vatanın selâmet ve saadetine ma
tuf olan Hükümetin şahsiyeti mâneviyesini ve 
şahsiyeti mâneviyeyi terkibeden şahsiyeti mad-
diyeyisini ve saadeti vataniye avamilinden olan 
hukuku âmmeyi selbeylemek mülâbesesiyle va
tana muhabbet mefhumu ile nâkabili telif ol
makla beraber taklibi Hükümet mânayı mü-
himmine mevzu ve masruf hiyaneti vataniye 
cürmünü teşkil eden efalden gayrimadut ve er
babı şekavetin, tâkimi takip kasdiyle her türlü 
müdaf;,ata tasaddi ve tevessül edecekleri de em-
ribedid bulunmuş ve bu kâbîl ceraimi âdiye 
muhakematmın turku fevkalâde ve katiyeden 
yürümeye kanunu mahsusla mezun kılman ve 
esasen cinayet mahkemesi şekil ve mahiyetin
de bidayet mahkemesinin fasıl ve rüyeti, maz
nunun aleyhimin mukaddes olan hukuku mü
dafaadan ve tâbi oldukları usulü muhakemeden 
ve derecatı mahakimden mahrumiyetlerini is
tilzam ve intacetmek gibi hak ve adlin, m-abi-
hissubut velhusul olan derecatı nıahakim ve 
her ferdin hâkimi kanunisi huzurunda lüzu
mu mulhakemesi ahkâmı esasiyesi ile müna-
fatı Killiye teşkil eyliyeceği gayrikabili ret 
ve cerh bir hakikati barize telâkki olunmuş ol
duğundan hükmü mezkûrun vazife noktasın
dan ref'ine ve mahakimi aidei nizamiyesinde 
alelûsul ve alelade icrayı muhakemeleri zım
nında evrakı dâvanın mahallî istinaf müd-
deihımumiliğine tisyar olunmak üzere Umuru 
Adliye Vekâletine iadeten tevdiine karar ve
rilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
dik ve tasvibine arz ve takdim olunur. 

Reis namına 
Mazbata Muharriri Katip 

Kırşehir Kırşehir 
Müfid Sadık 

Âza Âza Kâtip 
Karahisarı Şarki Diyarbekir Kayseri 

Vasfi Sabit 
Âza Âza Âza 

Siird Maraş Karahisar 
Hasib 
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REİS — Efendim mazbata hakkında mütalâa 

var mı? (Muvafık; sadalan) Adliye Encümeni
nin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim! 

6. — Ümraniye hâdisesinden dolayı küreğe" 
mahkûm Mehmedoğlu Kürd Hüseyin Çavuşun 
Af Kanununa tevfikan cezasının on beş sene hap
se tahviline dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim; Mehmedoğlu Kürd Hüse
yin Çavuşun hiyaneti vataniye eürmünden dola
yı mahkûmiyetinin ref'ine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. Onu okuyacağız. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Ümraniye hâdisei isyaniyesinden dolayı maz

nun Mehmedoğlu Kürd Hüseyin Çavuşun müeb
bet küreğe vâz'ına ve Af Kanununa tevfikan ce
zayı vakiin on beş sene küreğe tahviline dair Si
vas Merkez Bidayet Mahkemesinden sâdır olan 
hükmün tetkikini mutazammm Heyeti Umumiye-
den encümenimize muhavvel Adliye Vekâletinin 
93/2936 numara ve 21/22 Ağustos 1338 tarihli tez
keresine merbut evrakı hükmiye mütalâa ve tet
kik olundu. 

Fıkrai hükmiyenin hulâsası : Gerek harekâtı 
isyaniyede ve gerek katil fiillerinde rey ve kuman
da sahibi olmadığından ve mahallî fesatta tutul
muş kesandan bulunmadığından bahsolunan mer
kum Kürd Hüseyin Çavuşun isyan ve katilden 
fer'an zimethal olması hakkında sebep şiddet ad
dolunarak gasıp ve sirkatten dolayı Kanunu Ce
zanın 217 nci maddesi mucibince müebbet küreğe 
vaz'ma ve fakat olbaptaki Af Kanunundan müs-
tefidolmasma göre, kanunu mezkûrun birinci 
'maddesi mucibince mezkûr müebbet kürek cezası
nın on beş sene küreğe tahviline karar verildiğin
den ibaret olduğu anlaşılmakla icabı bitteemmül; 
hiyaneti vataniye cürmünde fer'an zimethal olan
ların cezasını tâyin eden Hiyaneti Vataniye Ka
nununun ikinci maddesinin matufumâleyhi olan 
Kanunu Cezanın kırk beşinci maddesindeki esa-
sattan hiçbirisinin vücudu taayyün etmediği ve 
fer'an zimethal olduğuna dair evrakı hükmiyede 
esbab ve delâil serd ve ityan olunmadığı halde 
isyanın dairei şümul ve ihtivasından hariç ve bir 
fikri ihtilâl ve isyana müpteni olmaksızın hâdi
sei isyâniyedeki hercümerçten bilistifade menfaa
ti has is i zâtiye temini maksadına iptinaen irti-
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kâbolunmu§ bir cürüm için Hiyaneti Vataniye 

Kanununa tevfikan ceza verilmesi hariç ezvazife 
görülmüş ve Usulü muhakematı cezaiye Kanunu
nun mahkûmine bahşetmiş olduğu hukuktan mah
rumiyeti intacetmiş olmakla aslen ve usulen ya
pılan tatbikat muhalifi kanun görüldüğünden 
hâdisei isyaniyede ika ettiği gasıp ve sirkat fii
linden ve bu fiilde tedahül ettirilen hareketi isya
niyede ve katli âdide fer'an zimethal olmak fiil
lerinden dolayı âzami cürüm itibariyle verilen 
cezanın ref'i ile âdiyen katilde fer'an zimethal 
olmak ve sirkat fiillerinden dolayı hakkında ta
kibatı kanuniyeye devam olunmak üzere> evra
kın mahallî müddeiiumumiliğine tisyarı için Ad
liye Vekâletine iadesi bittasvip Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasdikine arzına müttefikan karar 
verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Cani'k Kırşehir ' 
Emin 
Kâtip Âza 

Kırşehir Maraş 
Sadık Hasib 

Aza Aza 
Karahisarı Şarki İçel 

Vasfi Ali 

REÎS — Efendim mazbata hakkında müta
lâa beyan edecek var mı? (Hayır sesleri) Adliye 
Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Erzurum Mebusu J)urak Beyin, İstan
bul'dan Anadolu'ya geçmiş olan Harbi Umumi 
malûllerinin müterakim maaşlarının tesviye edil
mesine dair takriri 

REİS — Efendim Erzurum Mebusu Durak 
Beyefendinin bir takriri var. Onu okutturacağım. 
Dinliyelim. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile Harbi Umumide 

malûl olup bâzı esbabı mücbire ve meşrua dolayı-
siyle İstanbul'da kalıp bilâhara Anadolu'ya gele
bilmiş olan malûller hakkında tahkikat icrası ile 
bu gibilerin terakümde kalmış olan maaşlarının 
tesviyesinin tahtı karara alınmasını teklif eyle
rim. 

Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak 

— 348 — 



t : 11? İİ. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

1337 Şubatı nihayetinde kabul edilen Avans Ka
nununa ilâve buyıırulan bir maddei kanuniye ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bilfiil 
idare edilen manatık haricinde mütekaidinin te-
kaüdiye maaşları kat'edilmiştir deniyordu. On
dan sonra İstanbul'dan veyahut başka mahaller
den gelen mütekaidine, malûl ve gayrimâlûl ol
sun; bittabi mütekait maaşı verilmiyor. Binaena
leyh madde mutlak olduğuna göre malûl olanla
rın istisnaen maaşlarının verilmesi mümkün mü
dür? Mümkün ise verilmesi yolunda tef siren Ma
liye Vekâletine mezuniyet verilmesine dair bun
dan birkaç ay evvel bir tezkere takdim edilmişti. 
Zannederim encümeninizin birisindedir. Madde
nin tefsiri olduğuna göre; ya o tefsiri bulup tet
kik: ve müzakere etmek veyatıuıt o maddeye bir 
zeyil yaparak mâlûlini istisna etmek lâzımgelir-
di..İdari bir kararla mutlak olan bir maddei ka
nuniye tağyir edilemez. Mâruzâtım şekle aittir. 
Binaenaleyh, o tefsiri bulalım. Bundan sonraki 
celsede o tefsiri müzakere edelim. Daha doğru 
olur. 

DURAK B. (Erzurum) — Maliye Vekili Be
yefendinin söylediklerini bendeniz de kabul edi
yorum. Fakat müstacelen müzakere edilsin. Bu
nu Heyeti Celileden rica ediyorum. 

REİS — Efendim tefoir bulunsun, ruzname-
ye alınsın, o zaman müzakere edilir. Müstacelen 
ruznameye alalım. 

DURAK B. (Erzurum) — Çok rica ediyo
rum, bunlar aç biilâçtır. Çok mağdur olmuşlar
dır, sürünüyorlar. Bir an evvel intacedelim. 

REİS — Efendim bu takrir de o tefsirle be
raber müzakere olunmak üzere hıfzolunuyor. 

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ziynet eşyasının mcn'i duhulü hakkın
daki Kanunun tadiline dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatam 

a 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encüme
ni Reisi Ali Cenani Beyin bir takriri var onu 
okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Ziynet eşyasının men'i ithaline dair 7 Mayıs 

1337 tarihli Kanunun ilgasına dair lâyihai ka
nuniye ile Muvazene Encümeni mazbatasının 
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ehemmiyet ve müstaceliyetine mebni bugün mü
zakeresini teklif eylerim. 

11 Teşrinievvel 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Ali Cenani 

REİS — Efendim takrir münderecatı anla
şıldı. Teklif edilen lâyihai kanımiyenin bugün 
müstacelen müzakere edilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALİ CENANİ B. — Efendim 7 Mayıs 1337 
tarihinde neşredilen ziynet eşyasının men'i du-
huli hakkındaki Kanun ile ziynet eşyasının men'i 
duhuli Heyeti Celilece kabul edilmişti. Bu kanu
nun tatbikinde birçok mahazir olduğu gibi; ka
çakçılık suretiyle ziynet eşyasının memleket içe
risine girdiği ve israfatın men'i matlubolduğu 
halde, israfat menolunamamakla beraber, Devle
tin istifade etmesi lâzımgelen Gümrük Resminin 
de zayi olduğu tahakkuk etmiştir. Bundan dört 
ay kadar evvel, Heyeti Vekileden gelmiş olan ka
nun lâyihası Muvazenei Maliye Encümeninde mü
zakere edilerek, Heyeti Celileye arz olundu. Ve 
tabı ve tevzi edildi. Fakat o zaman Maliye Veki
linin bu kanunun müzakeresinin bir müddet için, 
tehiri yolundaki teklifi kabul edilmiş ve Heyeti 
Celilece müzakeresi tehir edilmişti. Bugün Mali
ye Vekili Beyin serd ettiği bu esbab zayi olmuş
tur. O esbab zayi olmakla beraber bu kanunun 
ref'i için diğer birtakım esbab daha zuhur etmiş
tir. Meselâ istirdadedilen mahallerde bahusus 
İzmir Rüsumat ambarlarında birçok eşya vardır. 
Eşyayı memnua da bunda dâhildir. Bunların bâ
zılarının ashabı yok. Tabiatiyle mahreçlerine 
iadesi imkânı bulunamıyor. Maliye Vekili bunu 
dâhilde satsa kanuna muhaliftir. İmhası ise tabi
atiyle muvafık görülemez. Binaenaleyh encüme
niniz de bu kanunun bir an evvel çıkmasına ta
raftardır. Yalnız bir nokta vardır. Evvelki matbu 
olan nüshada Muvazenei Maliye Encümeni bu 
memnu olan eşyanın gümrüklerden mürurunda 
alınacak Resmin yirmi misli olmasını muvafık 
görmüştü. Maliye Vekili Bey encümende bugün 
diğer (B) cetvelinde dâhil mev&d gibi, on beş 
misil zam ile ithal edilmesini teklif etti. Encümen 
de bunu kabul etti. Binaenaleyh, encümen de, 
bugün tadilen kabul edilmiş olan şekli kabul 
ediyor. Kâtip Bey kıraat buyursunlar Heyeti 
Celileniz onun üzerine müzakere icra etsin. 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Mu vazene). Mali

ye Encümenince teklif olunup bugün müstaceli
yetle müzakeresi kabul olunan kanunun heyeti 
umumiyesine nazarı dikkati âlilerini celp ile be
raber, bir de bundan evvel yaptığımız ziynet 
eşyasının men'i dühuli hakkındaki kanun hak
kında olan esbabı mucibeyi gözden geçirirsek 
evvelâ bu kanunun mürevvici ve bu kanunun 
tatbikini şiddetle istiyen Maliye Vekili Muhte
remi Hasan Fesmi Beyefendi bu hususta ayrı 
listeler yapmış ve bunun tatbikini Meclisi 
Âlide şiddetle iddia etmiş ve esbabı mucibe ola
rak da, memlekette paranın azalmasını ileri 
sürmüştü. Avrupa'nın bu gibi, katiyen ve katı-
beten memlekete girmesinden hiçbir faide olmı-
yan, sırf ziynetten, süsten ve daha doğrusu sefa
hatten ibaret bulunan eşyasının memlekete gir
mesi suretiyle memleketin elindeki paraların 
çıkmasını menetmek için, yaptığımız şu kanu
nun maatteessüf hiç semeresini iktıtaf etmeden 
bugün aksine, bir esbabı mucibe ile bunun lağvı, 
refi talebolunuyor ki; bunun ref'iyle evvelce 
mevkii meriyette olan kanunla bugünkü esbabı 
mucibe arasındaki tenakuzları nasıl ref'edeceğiz % 
Onu düşünüyorum. Gördüğünüz esbabı mucibe-
de bunun; yaptığımız kanunun tatbik edi
lememesinden neşet ettiği görülüyor ve ref'i is
teniliyor. Bendeniz Muvazene! Maliye Encüme
ninin, mevzu olan bir kanunun tatbik edileme
mesinden dolayı ref'ini istemesi kadar çürük ve 
gayrimâkul esbabı mucibe tasavvur edemem. 
Bu kürsüde bu kanunun sırf tatbik edi
lemediğinden, memnu olan eşya kaçakçılığının 
menedilememesinden dolayı memlekete dâhil 
olduğundan kaldırılmasını istemek için, bütün 
gümrük memurlarının vazifelerini suiistimal 
ettiklerini kabul ve ikrar etmek gerektir 
ki; onların hepsini azletmek lâzımgelir. Bi
naenaleyh, kanun yapılır ve ortaya konur
ken, memlekette mevcut ve müdahhar olan ziy
net eşyası üzerine bir de etiket yapıştırılması 
teklif edilmiş ve o da kanuna dercedilmişti. O 
vakit bunu da biz iddia etmiştik ki; mevcud-
olan eşya üzerine etiket vaz'ederek kanun tat
bik edilemez, imkânı yoktur. Böyle etiket 
yapmak suretiyle işi de tavik ettiniz. Biz, He
yeti Aliyenizin kararına boyun bükmek mecbu
riyetinde bulunduğumuzdan dolayı Meclisi Âli
nin ekseriyetinin kabul ettiğini kabul ettik. 
Faikat; o kabul edildiği ve neşredildiği gün-
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den beri, şimdiye kadar memleketin hiçbir ta
rafında bir etiket yapıştırılmadı ve memleke
tin her tarafında lüks eşya miktarı arttı ve bir 
noktada eksilmedi. Memleikette ne kadar müd-
delıar, lüks eşya varmış ki, daha on beş sene 
geçse ve bu kanun ımevcudolsa, belki bu eşya 
tükerımiyeeek. Yüz sene daha geçse yine tü
kenmeyecektir. Hattâ geçenlerde bir meselenin 
müzakeresi esnasında, gümrüklerden geçen 
kaçak eşyanın affına dair olan Kanunun mü
zakeresi esnasında, bunu bendeniz arz etmiştim. 
Maliye Vekili Muhteremi burada bir cevap ver
mişti Fakat bendeniz diyorum ki, efendiler; 
memleketin parasının çıkmasına nasıl muvafa
kat edeceksiniz? Memlekette meveut fukaranın 
elinde bulunan parayı ondan, şundan, bundan 
ipekli şeklinde, lüks eşya olarak yapılmış eş
yalara vermeye ve bu paraları memleketten çı
karmaya nasıl razı olacaksınız*? -Memleketteki 
paranın çıkmaması için, bu kanunun hüsnüsu-
retle tatbiki icabeder ve bunun tatbikatının 
takviye edilmesi lâzımgelir. Bundan dolayı 
eğer memurlar vazifelerini ifa etmiyor diye bu 
kanunu kaldıracak olursak, bendeniz Men'i 
müskirat Kanununu da kaldıralım diyorum. 
Efendiler o kanunun da ref'i lâzımgelir. Tekli
fin esbabını arz edeyim. Nasıl iki, Meclisi Âli 
Men'i müskirat Kanununun ref'ine taraftar de
ğilse ve nasıl ki, vazifelerini ifa etmiyen me
murlar hakkında lâzımgelen takibatı kanuni-
yeyi ifaya taraftar ise bu kanun da zarar hu
susunda onun aynıdır. Heyeti umumiyesiyle 
reddini talebederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — İstiklâl Mücadelesinde mukavemeti 
iktisadiyeyi temin için, 1336 senesinde teklif 
edilip de 1337 senesine kadar uzun bir müddet 
encümenlerde kaldıktan sonra, 1337 senesi ip
tidasında Meclisi Âlinin tasdikine iktiran eden' 
bu kanun iki kısmı ihtiva ediyor. Biri; mensu
catın lüks olan kısmına aittir. Diğeri, hububa
ta aidolan kısımdır. Yani (D) ve (B) cetvelleri 
namı altında tedvin edilen bu kanun, bendeniz 
kemali katiyetle ifade ederim ki; memleketin 
mukavemeti iktisadiyesini temin hususunda âza
mi tesirini göstermiştir. Bunun maddi delilleri 
bir kere hariçten memlekete giren ve bütün 
sevahil ahalisi tarafından sarf ve istihlâk olu
nan unların ithalini mıenetmiş ve bu suretle 
memleketin çiftçisine yardım etmiştir. Sonra, 
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yalnız aşar üzerine iki milyon lira icrayı tesir 
etmiştir. Kanunda mezkûr eşya üzerine etiket 
vaz'ı htısusatı bittabi geçmiş zamana aittir. 
Bunlardan bahsetmiyeceğim. Yapıldı mı, yapıl
madı mı? Bunlar hepimizin malûmu'muzdur. 
Fakat efendiler; Rüsumat bütçesi müzakere 
edilirken bilmünasebe arz ettim k i ; bir kolor
du teşkilâtı kadar Rüsumat teşkilâtına malik 
bulunan memleketlerde bile tam ve kâmil ola
rak gümrük kaçakçılığı menedilememiştir. Hiç
bir zaman iddia edilemez ki ; memlekete giren 
tekmil eşya gümrük kanalından geçer. Bu, dün
yanın hiçbir tarafında görülmüş bir mesele de
ğildir. Fakat Müfid Efendi Hazretlerinin - bit
tabi kanaat olarak,değil - bu kanun tesirini 
göstermiyorsa gümrük memurlarından şüphe 
etmekiiğinıiz lâzımgelir, her halde gümrükler
den kaçak eşya geçiyor, yolundaki mütalâala
rına bendeniz .iştirak etmiyorum. Yine Rüsu
mat bütçesi müzakere edilirken kezalik Meclisi 
Âlinize arz etmiştim ki ; Muhafaza teşkilâtını 
ve memurların maaşatma yapılan ufak zamai-
mi kabul buyurursanız, varidatımız sureti kati-
yede tezayüdedecektir. Bunu sureti kafiyede 
temin eder ve size söz veririm... Filhakika bu 
senenin altıncı ayma aidolan varidatımız, senei 
sabıka altı ayma aidolan varidatından, efendi
ler iki buçuk milyon lira fazladır. îstihlâs edi
len yerlere ait rüsum ve saire bunda dâhil de
ğildir. Ağustos nihayetine kadar olan hesapla 
arz ediyorum. Gümrük memurları vazifelerini 
tamamiyle ifa ediyorlar. Fakat memleketin 
Cenubunda gayritabiî olan ve binlerce kilomet
relere baliğ olan çöl hudutları, îran hudutları 
sonra, deniz hudutları, hali harb dolayısiyle 
denizlerde ganibot, sefine gibi merakibi sagirei 
bahriye gezdirmemek meselesi arasıra ücra ma
hallerden kaçakçılığa meydan veriyor ve ver-
fnektedir. Bunları temin edebilmek, mutlaka, de
nklerde de serbest olarak zabıtamızı tesis et
mekle mümkündür. Fakat takdir buyurursunuz 
ki, hali sükûnet avdet etmedikçe denizde zabı
tamız! muntazam surette tesis etmek imkânı 
yoktur. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Güm
rükten geçiyor, gümrükten. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Müsande buyurun Hafız Mehmed Bey. Bu tek
lif Muvazehei Maliye Encümeninden gelmiş bir 
tekliftir. Bundan iki ay evvel, Meclisi Âli bunu 

. 1338 C : 1 
ruznamesiııe alarak müzakeresine iptidar etmiş
ken, bendeniz haricî bir meselenin müzakeresi do
layısiyle bunun şimdilik tehiri lüzumunu arz et
miştim. Derlıatır buyurursunuz. O müzakerede 
intacedilmiş bir kanunu bugün müzakerede bir 
mâni ve mahzur yoktur. Teklif, Maliye Vekâle
tinden gelmemiştir. Muvazene Encümeninden 
gelmiştir. Maliye Vekili o zaman yalnız müzake
renin tehirini teklif ve talebetmiş ve Meclisi Âli 
de kabul ejdemişti. Şimdi Meclisi Âli bu kanunu 
müzakere eder. Tehiri için bir sebep yoktur. Ka
bul ve ademikabul cihetine gelince, bendeniz bu 
hususta da arz ederim ki; memleket mukavemeti 
iktisadiye hususunda, lâzımgelen faideyi görmüş
tür. Bundan sonra hudutlarımızın vüsatine ve 
doğrudan doğruya münasebat ve muamelâtı umu-
miyei tieariyeye gireceğimiz devrenin hulul etti
ğine göre ve zaten bu kanunun hali harbe mahsus 
bir kanun olmasına nazaran, temadisinde bir za
ruret görmüyorum. Mamafih Meclisi Âli mutla
ka kalsın derse bittabi kalır. Memlekete giren eş
yanın sureti ithallerine gelince; bâzı arkadaşların 
hatırına geldiği gibi, kaçak eşya gümrüklerden 
değil, belki başka suretle, başka vasıtalarla geli
yor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Nedir? İzah ediniz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bunlara ait mesaili görmek arzu buyu
ranlar lütfen Gümrük Dairesine kadar, rica ede
rim, teşrif buyursunlar. Dosyaları göreceklerdir. 
Maahaza bugünkü vaziyeti umumiyemiz ona da 
nihayet vermiştir. Çünkü artık icap ve iktiza kal
mamıştır. Sonra derlıatır buyurulur ki; Bursa'ya 
ait gayet mühim ipeklilerimiz vardır. İzmir, bü
tün Anadolu'nun ticaret iskelesi olmak itibariyle, 
Bugün İzmir'de mevcudolan bu memnu eşyayı 
yenibaştan tahrir ve tesbit etsek, etiket vaz'etsek, 
kanun ahkâmı caridir desek ve memlekete de bu 
nevi eşya girmese, orada mevcudolan lüks eşya 
bu memleket için; bir sene kifayet eder. Bu iti
barla, bu memnuiyet bize maddi bir şey temin 
etmez. Encümen teklifinde diyor ki; bunu umumi 
tarifeye tâbi tutmıyalım. Zaten (B). cetveli ah
kâmı kalacaktır. (D) cetvelindeki memnuiyet 
(B) cetvel indeki ahkâma tâbi tutulmak suretiyle, 
yani on beş misli üzerinden Resmi almakla, doğ
rudan doğruya değil, fazla Resim alınmakla, 
memnuiyeti temin etmiş oluyoruz. Fakat ziynet 
eşyasında 15 misil Resim bedeli aslisine muadil 
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ve belki % 50 den seksene kadar bedeli aslisine 
tekabül eden bu Resim zaten onun miktarını tah-
didedecektir. Gümrük Kanunu mucibince güm
rüklerde hiç muamele yapılmıyor, tamamen ser
best geçiyor diye vukubulan itirazlara eevabol-
mak üzere arz ediyorum. Bugün 20, 25 mesele 
vardır. Bir kısmı mahkemelere intikal etmiş, bir 
kısmı gümrüklerde henüz hal ve fasledilmek üze
re bulunmuştur ki; bunlar müsadere edilmiş, ve 
bunlar üç, dört ay zarfında bilhassa teşkilât ya
pıldıktan sonra vücuda gelmiş mesaildir. Fakat 
Anadolu ile İstanbul arasında münasebatı ticari-
yeriin her gün her vasıta ile temin edilebilmesi, 
bıilhassa lüks eşyanın yolcuların bavullarında, 
eşyayı zatiyeleri arasında, ceplerinde ve hattâ 
Gümrük Kanunu mucibince taharri edilmesi lâ-
zımgelmiyen cep çantalarında, el çantalarında ve 
üzerlerinde geçmek suretiyle memleketimize ithal 
edilmektedir. Çünkü Avrupa'dan doğrudan doğ
ruya yük bağlanıp gelmiyor ki, bunun memnuiyeti 
suhuletle kabil olabilsin. Bunun imkânı yoktur. 
İstanbul gibi Anadolu'nun bir mahallesi kadar 
yakın olan bir mahalden eşyayı memnuayı şu ve
ya bu suretle nakletmekte suhulet vardır. Bu 
memnuiyeti temadi ettirmekte azîm müşkülât 
vardır. Binaenaleyh Takdir Heyeti Aliyenize ait
tir. Çünkü teklifin aslı Muvazenei Maliye Encü
meninden gelmiştir. (Kabili tatbik değil sadalaıı) 

REİS — Efendim müzakere devame decek. 
Fakat İstiklâl Mahkemesi arasının tasnifi netice
sini arz ediyorum. Reye iştirak eden (167) dir; 
yani ekseriyet vardır. Riyaset için Emin Bey (Ca-
nik) 29, Haydar Bey (İçel) 15, Fethi Bey 'İs
tanbul) 7, Yunus Nâdi Bey (İzmir) 5, Abdülka-
dir Kemali Bey (Kastamonu) 2, rey almışlardır. 
Çünkü 94 müstenkif vardır. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Artık redde
dilmiş demektir. Mevzuubahsedilmesi doğru ve 
muvafık değildir. Kâğıtlara istemiyoruz diye ini 
yazsınlar1? İşte reylerini ihsas ediyorlar. 

REİS — Müddeiiumumiye gelince : Emin 
Bey (Canik) 20, Hakkı Hami Bey (Sinob) 10, 
Sıdkı.Bey (Malatya) 8, Haindi Bey (Amasya) 6, 
Mahmud Esad Bey (İzmir) 3 rey almışlardır. 
Demek ki, intihabolamadı. İntihap tekrar icra 
edilecektir. (Handeler) 

DURAK B. (Erzurum) —- Anlaşılıyor k i ; 
Meclisi Âli İstiklâl mahkemeleri teşkilini arzu 
etmiyor ve reylerini bu suretle vererek ihsas edi
yor, Binaenaleyh bu kanun ıskat edildi. 
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EMİN B. (Erzmcan) -— Efendini; neticede 

taayyün eden şekil artık Meclisi Âlice tavazzuh 
etmiştir. Yani Amasya İstiklâl Mahkemesinin 
orada bulunmasına lüzum yoktur. Buna Meclisi 
Âli kaanidir. Bunu tekrar reye koymakta isabet 
olamaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Acaba 
Hükümetin fikri nedir!. 

EMİN B. (Erzincan) — Ne olursa olsun. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ziynet 

eşyasının men'i duhuli hakkındaki Kanun ne ka
dar güzel idiyse tatbikatı da o kadar müşküldü, 
ve maalesef ondan dolayı tatbik edilemedi. Şim
di hatırı âlinizdedir k i ; bu kanunun müzakeresi 
için Meclisi Âli birçok günler uğraşmıştır. Şim
di tekrar kaldırmak için birçok günler uğraş-
maktansa, bu husustaki müzakerenin kifayesine 
kaaniim. Maddelere geçilsin; Muvazenei Maliye 
Encümeninin yapmış olduğu maddeleri, teklif 
dairesinde kabul ile mesele halledilsin. Çünkü 
bu kanun gayrikabili tatbiktir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Ben söyliyeyim 
de sonra maddelere geçelim. 

2. — Mudanya Konferansında imza edilen 
Mütareke Mukavelenamesi 

REİS — Efendim müsaade buyurun; Hari
ciye .Vekili Beyefendi Mecliste bir şey okumak 
istiyor. Buyurun Beyefendi söz sizindir. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Arkadaşlar, üç müttefik hükü
metten, yani Fransa, İngiltere ve İtalya hükü
metlerinden aldığımız 23 Eylül 1922 tarihli nota
da üç müttefik hükümet, Yuman kuvvetlerini, 
üç müttefik general ile Türk ve Yunan erkânı 
askeriyesinin bilitilâf tesbit edecekleri hattâ 
konferansın küşadmdan evvel çektirmek için 
nüfuzlarını istimal edeceklerdir. Bu müdahale
ye mukabil Ankara Hükümeti, bitaraf ilân edil
miş olan manatıka, ne konferanstan evvel, ne 
de konferans esnasında kıtaatı askeriye gön
dermemeyi ne de boğazları ve ne de Mar-
marayı geçmemeyi taahhüdedecektir. Balâ
da mevzuubahsolan hattı tâyin için ya Mu
danya'da veyahut İzmit'te Mustafa Kemal 
Paşa ile müttefik devletler generalleri ara
sında hemen bir içtima vukubulabilir di
yorlardı. Buna cevaben Mösyö Poincare'ye, ya
ni bu notanın müzakere edildiği konferansa ri
yaset etmiş bulunan Fransa Reisi Hüküm eti ve 
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Hariciye Nazırı Mösyö Poincare'je ve aynı za
manda üç müttefik hükümete tebliğ ettiğimiz 
29 Eylül 1338 tarihli notada, Trakya'nın Yunan 
ordusunun işgali ve hükümetinin idaresi altın
da bir gün fazla devamı hayatı, her gûna me-
haliki ve Türkiye halkı için gayrikabili. tasvir 
ıztırabı dâi olduğundan; Edirne'de dâhil olduğu 
halde, Meriç garbına kadar Trakya'nın derhal 
tahliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetine teslimi acilen iktiza etmektedir. İşbu 
müstacel hususatı takarrür ettirmek üzere, Mu
danya'da müttefikin eeneralleriyle bir konfe
rans akdi, Düveli Itilâfiyenin arzu ve teklifle
rine tefavuk ettiğinden, konferansın 3 Teşrini
evvel 1338 de Mudanya'da inikadı teklif olu
nur. Mudanya Konferansına tarafımızdan Garp 
Cephesi Orduları Kumandanı ismet Paşa Haz
retleri bizzat memur edilmiştir. Teklifi mezkûr 
münasip gördüğü takdirde, konferansa memur 
olacak generallerin tâyin ve işarını rica ederim 
denilmiştir. Devletler teklifimizi kabul ettiler. 
Müttefikin ceneralleri Mudanya'ya geldiler. 
Teşrinievvelin üçünden dün akşama kadar Mu
danya'da üç müttefik hükümetin mümessilleriy
le Murahassımız Garp Cephesi Kumandanı İsmet 
Paşa arasında müzakerat cereyan etti. Bu müza-
kerat esnasında takarrür eden mukavelei askeri
ye, üç general tarafından müstainen billâh mu
rahhasımız tarafından bu sabah saat altıda im
za edildi. (Allah hayırlı eylesin; sadaları) Bu 
bapta İsmet Paşa Hazretleri tarafından Başku
mandan Paşa Hazretlerine çekilen telgrafnanıe 
ile mukavelei askeriye metnim Meclisi Alinize 
arz ediyorum. 

Telgrafnanıe : 

Başkumandanlığa, 
Mudanya Mukavelei Askeriyesi 10 Teşrini

evvel 1338 saat 6 evvelde imza edilmiştir deni
yor. - Bu 11 Teşrinievvel olarak. - Yunan murah
hasının Düveli Müttefika namına gönderdiği 
muhtelif itirazlariyle imzaya salâhiyettar olma
dığı şeklindeki son beyanatı aynen bana veril
di, ve bunu müttefikler namına tebliğ eden Ge
neral Harington Yunan generalinin salâhiyeti 
olmadığından imza etmediğini bildirdiği Yunan 
Hükümetinin cevabı menfi olsa dahi mukavele
namenin müttefikler tarafından tatbik olunaca
ğı cevahen bildirildi. Mukavelename dört nüsha 
olarak imza ve teati edilmiştir. General Haring-

. 1338 0 : 1 
ton gece yansı iradettikleri nutukta; gördükleri 
hüsnüteshilâttan dolayı, İngiltere Hükümeti na
mına Hükümete ve Başkumandan Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine teşekküraıtını ifade etmiş
tir. Iradeylediği nutkun nihayetinde gördüğü 
hüsnümuamelâttan ve saireden dolayı teşekküra-
tını ve şahsıma mütaallik generallerin -hissiyatı
nı tafsil etti. Tarafımdan kısa bir nutuk iradedi-
lerefk müttefik generallerin müsalemete vâsıl ol
mak için sarf ettikleri mesaiden dolayı Türkiye 
Orduları Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri namına teşekkür ettim ve kendilerine 
veda ederken Mudanya Konferansında geçen ey
yamı mesainin hayatımın en iyi hatıratından ol
duğunu ifade eyledim. Şarki - Trakya ve Edir
ne'nin Türkiye'ye iadesini düveli müttef ikanın 
imza ve taahhüdüne rapteden Mudanya konfe
ransı hitam bulmuştur. 3 Teşrinievvel 1338 den 
itibaren devam eden Mudanya Konferansı 11 Teş
rinievvel 1338 saat sekizde hitam bulmuş ve mez
kûr saatte murahhaslar tarafından imza edilmiş 
olan mukavelenameler teati edilmiştir. Yunan ge
nerali Hükümetten salâhiyeti lâzime almadığını 
bildirdiğinden imza etmemiş ve Türkiye Murahha
sı Yunanistan Hükümetinin ceva'b, menfi olsa da
hi mukavelenamenin mevkii meriyete vaz'edilece
ğini serd etmiş ve müttefik generaller namına 
Büyük Britanya Murahhası Yunanistan Murah
haslarının imza etmemesinin haizi ehemmiyet ol
madığını ve Mukavelenamedeki tâyin olunan 
mühletler zarfında mevaddını tatbik ettirmek 
müttefiklere aidolduğunu beyan etmiştir. Muka
velename sureti aynen şudur: 

14 - 15 Teşrinievvel 1338 den itibaren muka
velename mevkii meriyete konacak, on 'beş gün 
zarfında Yunanistan ordusu Meriç garbına çekil
miş bulunacak ve bundan bir ay sonra da Şarki -
Trakya'nın Edirne dâhil olduğu halde, kamilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine tesli
mine karar verdiklerinden bu konferansın gayesi 
şundan ibarettir. 

1. Yunan kuvvetlerinin Şarki - Trakya'dan 
gerisine çekilmesine davet edilecekleri hattı tas
rih etmek. 

2. Yunan kuavi askeriyesi ve idarei mülki
yesinin işbu araziyi sureti tahliyesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti memurin ve 
jandarmasının mezkûr araziye sureti ikamesini 
tâyin etmek. 

— 360 — 



t: 111 11. 
3. İşgal devresinde bu havalide intizam ve 

emniyeti umumiyenin idamesi maksadiyle kon
trolü temin etmek. 

Murahhaslar nıkatı âtiyede ittiihadetmişler-
dir : 

1. işbu mukavelenamenin mevkii meriyete 
vaz'ı tarihinden itibaren Türk ve Yunan kuva-
yı askeriyeleri arasında muhasamat tatil edi
lecektir. 

2. İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete 
vaz'mclan itibaren Trakya'daki, Yunan kuvvet
lerinin gerisine çekilmeye davet edilecekleri 
hattı, Adalar Denizindeki mansıbından Trakya 
ile Bulgaristan hududunu kat'ettiği noktaya ka
dar Meric'in sol sahili teşkil eyler. 

3. Sulh akdine kadar her türlü ihtilâtatı 
mümküneye mâni olmak için Meric'in sağ sahili 
Karaağaç dâhil olmak üzere Düveli Müttefika 
kıtaatı tarafından işgal edilecek ve bu kıtaat 
Düveli Müttefikaca tâyin olunacak nıkata ika
me olunacaktır. 

4. Edirne havalisine muvasalayı temin eden 
hat şubesinin serbestli mürurunu bitamamiha 
idame maksadiyle Sivilingrad, Cizri Mustafa 
Paşadan Kuleliburgaz'a kadar Meric'in sağ sa
hilini takibeden demiryolu kısmı, üç müttefik 
devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin ve Yunanistan'ın birer murahhasını 
muhtevi muhtelit bir komisyon tarafından, tanti 
nezarete alınacaktır. Bu nezaret bir mukavelei 
hususiye ile tanzim edilecektir. 

5. Şarki Trakya'nın Yunan kıtaatı tarafın
dan tahliyesi işbu mukavelenamenin mevkii 
meriyete vaz'mdan itibaren başlıyacaktır. Bu 
tahliyede bizzat kıtaat, hidemat ve teşkilâtı 
muhtelifei askeriye ve onların vesaiti ııakliye-
siyle medhar, malzemei harbiye, cephaneler ve 
erzak depoları dâhildir. Bu tahliye takriben on 
beş gün zarfında icra edilecektir. 

6. Jandarma dâhil olmak üzere, Yunan me
murini mülkiyesi mümkün olduğu kadar çabuk 
çekilecektir. Her mmtakayı idare eden Yunan 
memurini çekildikçe hükümeti mülkiye, mütte
fikin memurinine tevdi edilecek ve onlar da 
mümkün olduğu kadar aynı günde bunu Türk 
memurinine devir ve teslim edeceklerdir. 

Bu devir ve teslim Trakya'nın heyeti umıı-
miyesi itibariyle Yunan kıtaatı tarafından tah
liyesinin hitamından sonra âzami otuz gün zar
fında hitam bulacaktır. 
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7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 

memurlarına intizam ve emniyeti mahalliyenin 
idamesine katiyen zaruri olan miktarda Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin jandar
ma kuvveti refakat edecektir. Bu kuvvetlerin 
mecmuu yekûnu zabit dâhil olduğu halde sekiz 
bini tecavüz etnıiyecektir. 

8. Yunan kıtaatının geri çekilme harekâtı 
ve idarei mülkiyenin devrü teslimi ameliyatı 
başlıca merakizde yerleştirilecek olan beynel-
nıütefikîn heyetlerin idaresi altında vukubula-
ea'ktır. Bu heyetlerin vazifesi balâda mezkûr 
geri çekilme ve devrü teslim ameliyatını teshile 
tavassut etmektir. Bu heyetler her nevi ifrat
lara mâni olmaya çalışacaktır. 

9. Bu heyetlerden maada Şarki - Trakya'yı 
müttefikin kıtaatı işgal edeceklerdir. Takriben 
yedi taburdan mürekkebolan bu kıtaat intiza
mın idamesini temin edeceklerdir ve balâdaki 
beynclmüttefikîn heyetlere müzaheret ve mua
venette bulunacaklardır. 

10. Müttefikin heyetleriyle kıtaatının geri 
çekilmesi, Yunan kıtaatının tahliyesi hitam bul
duktan otuz gün zarfında vukubulacaktir. Müt
tefikin hükümetleri intizamın muhafazası ve 
Türk olmıyan ahalinin himayesi için, tedabiri 
kâfiye ittihaz edildiği hakkında, mutabık kal
dıkları takdirde bu geri çekilme ameliyesi daha 
yakın bir tarihte vukubulabilir. Bu suretle Tür
kiye Büyük Mjllet Meclisi Hükümeti idaresi ve 
jandarma mmtakai idariyede muntazaman ifa
yı vazife ettiği anda muhtelif heyetler ve kıtaat 
bu mmtakai idariyede, muharrer otuz günlük 
mühletin hitamından evvel geri alınabilir. 

11. Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin kıtaatı âtide gösterilen hatlar 
üzerinde tevakkuf edecekler ve bu hatları Sulh 
Konferansının küşadı ve devamı müddetince 
geçmiyeceklerdir. 

Çanakkale mıntakasında Lapseki şimalinde 
Bozburun ve cenubunda Kumburnu esas nok
taları teşkil etmek üzere Asya sahillerinden tak
riben on beş kilometre mesafede bir hattı, İzmit 
şibihceziresinde; İzmit körfezinde Danca'dan 
Bahrisiyah'ta Şile'ye müntehi olan ve Gebze'
den geçen bir hattn*. 

Bu mevaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetine aittir. Danca'dan Şile'ye giden yol
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
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kıtaatiyle müttefikin kıtaatı müştereken istifade 
edebilecektir. 

Balâdaki hattı fasıllar Müttefik orduların 
her birinden birer zabitle Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ordusundan bir zabitten mürekkeb-
olmak üzere muhtelif komisyonlar tarafından 
tahdidedileeektir. Müttefik hükümetlerle Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti her türlü 
hâdisatm önünü alacak tedabiri lâzimei ihtiya-
tiyeye tevessül eylemekle breaber, âtideki hava
lide kendi kuvvetleri miktarını tezyide, tahki
mat yahut ameliyatı askeriyeye teşebbüs etme
meyi taahhüdederler. 

Çanakkale havalisi, Bozburun, Kumbur 
mı hattının Boğazdan itibaren on beş kilometre 
şarkmdaki bir mesafeye kadar. 

izmit şibihceziresinde, Boğaziçinden itiba
ren Şile - Darıca hattının kırk kilometre şarkın-
daki bir mesafeye kadar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Bozbıır'un (Lapseki şimali) ile Karaburun (Ka-
rabiga'nm şimalinde) arasındaki sahili lâakal on 
beş kilometre mesafesine kadar topçu tabiye et
memeyi taahhüt eder. 

12. ' Müttefikin kıtaatı hali hazırda bulun
dukları. arazide kalacaklardır. Bu araziye Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sulh Kon
feransının kararma kadar riayet etmeyi taahhüt 
•eder. İşbu arazi berveçhi âtidir: 

İstanbul şibihceziresinde Pedima'nm yedi 
kilometre şimali garbisinde Bahrisiyah üzerin

d e n bir noktada îstranca, Mertekli, Kışağılı, Si-
nekli, Karasinan Çiftliği, Kadıköy, Yenice, Ka-
İedina çiftliği, Kalikratya (Bütün bu mevaki dâ
hildir) hattının şarkında kâin şibihcezirenin 
bütün kısmı 

Gelibolu şibihceziresinde BaJklaburnu, Saroz-
burnu, Bolayır ve Soğluma mansıbı (Bütün bu 
nıkat dâhil) hattının cenubunda kâin Gelibolu 
şibihceziresinin bütün kısmı 

.13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti Sulh Muahedesinin tasdikine kadar Şarki -
Trakya'ya kıtaat nakletmemeyi ve orada bir ordu 
toplamamayı ve idame etmemeyi taahhüdeder. 

14. — Bu mukavele akabi imzasından üç gün 
sonra mevkii meriyete girecektir. Mudanya'da 
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Fransızca olarak 11 Teşrinievvel 1922 de imza 
edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa namına 

Hükümeti namına General 
Ferik Şarpi 
İsmet 

Büyük Britanya namına İtalya namına 
General General 

Harington Monpelli 
Yunanistan namına 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMÂL B. — 
Arkadaşlar bu Mukavele! Askeriye ile Misakı Mil
lîmizin tamamen tahakkukuna doğru bir adım 
daha atılmış oluyor. Cenabı Hakka bin şükür ki; 
bundan bir buçuk ay sonra, zulüm ve işkence al
tında inliyen Trakya'mız kurtulacak, o da Büyük 
Millet Meclisinin idaresi altına girecektir. Üç 
müttefik hükümetin bizlere Sulh Konferansında 
Misakı Millîmizdeki hukuk ve metalibimizin ta-
mamiyle tahakkuk edeceğine dair verdikleri vali
ler de tahakkuk etmek üzere. Bu mukavelei aske
riyeyi memleketimizin menafime yapılmış bir mu
kavele telâkki ediyoruz. Cenahı Hak o metalibi-
mizinde tahakkukunu kâriben bize göstermek na-
sibetsin! (Âmin sadaları) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Mudanya Konferansında gös
terdiği sulhperverlikle, itidalperveıiikle bir da
ha kendisinin^ulha ne kadar âşık olduğunu ispat 
etti. Şurasını bu kürsüden tekrar söylemeye 
mecburum ki : Bütün bu muvaffakiyet başta 
Meclis, önde ordusu olduğu halde milletin bu 
âna kadar göstermiş olduğu azim ve metanetin 
eseridir. (Alkışlar) Millet bu azim ve metanetini 
metalibi milliyesinin istihsaline kadar gösterecek 
metalibi milliyesini istihsal ettikten sonra harab-
olan şehirlerimizin, ümrana pek ziyade muhtacolan 
memleketimizin imarında gösterecektir. Cihanı 
medeniyet bu halleri tamamen görüyor. Mudanya 
Mukavelei Askeriyesiyle bir daha cihanı medeni
yete karşı diyoruz, ki; biz pek meşru, pek mu
kaddes haklarımızı istihsal için uğraşıyoruz. On
ları istihsal ettikten sonra, Şark'ta sulhun - bu 
defada ispat ettiğimiz ve gösterdiğimiz veçhile -
kuvvetine az - çok güvenen bir âmili olacağız. (İn
şallah sadaları) 

DURAK B. (Erzurum) — Pek çok güvenen. 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Devamla) — Şu malûmatı resmiyeyi arz ettik-
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ten sonra dostumuz Franklen Buyyon tarafından 
Başkumandanımız Paşa Hazretlerine çekilen tel- ! 
grafı da müsaadenizle okuyacağını : 

Ankara'da Başkumandan Mustafa Kemal Paşa j 
Hazretlerine 

Size teşekkür ederim. Sulhu temin eyliyen 
zatı Devletlerinin ve Büyük Millet Meclisinin s a- i 
yesinde memleketiniz dünya nazarında bir kal j 
daha teali etti. Bu akşam Fransa'ya hareket edi- j 
yorum. Her noktada sizinle mutabıkım. i 

Dostunu/ J 
Franklen Buyyon j 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Zavallı [ 
istanbul daha kaç ay inliyecek acaba! 

HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Yakında inşallah orayı da Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin idaresi altında görü- i 
rüz. (inşallah sadaları) 

REÎS — Efendim mevzu müzakeremiz olan | 
meselemize geçiyoruz. Buyurun, Refik Bey. I 

REFÎK B. (Konya) — Efendim ziynet eşya- j 
sının memnuiyeti hakkındaki kanunun, eli
mizde bulunan şekil dairesinde tadili hak- i 
kındaki Muvazenei Maliye Eneümeniyle Ma
liye Vekâleti teklifini kendi kanaatim itibariy
le alkışlıyorum. Malûmuâliniz bir kaidei esasiye 
ve fıkhiye vardır. (Hatası zahir olan zanna iti
bar yoktur.) Geçen sene bu kanunu, henüz Mali
ye Vekâleti sandalyesine oturmamış olan refiki 
muhteremim Hasan Fehmi Beyefendi teklif et
miş ve şiddetle mürevviçlerinden olmuştum. Ge
rek kanunun kabulünden sonra bir mebus sıfa-
tiyle ve gerek Maliye Vekili olduktan sonra salâ-
hiyettar bir zat sıf atiyle pek yüksek bir vukufla 
vâki olan tetkikatım güzel bir surette ispat 
eden bu kanun bugünkü ihtiyacı tamamiy-
\e temin edememiş ve ihtiyaca tefavuk etmiyen 
kanunların, mahiyeti tatbiıkıyesinin olmadığını 
arz etmiştim. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim, ismet 
Paşa Hazretlerinin Mudanya Konferansında 
göstermiş olduğu himmete Meclis namına te- ; 
şekkür edilmesini bendeniz teMif ediyorum. t 

REFÎK B. (Konya) — Hiç şüphesiz buna ' 
bütür- arkadaşlarımız iştirak eder. « 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu noktada birkaç j 
söz söyliyecektiniz. j 

REFÎK B. (Konya) — Evet Reis Efendi i 
Hazretlerinden bu nokta hakkında söz istemiş- I 
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tim. Mahaza evvelki sözlerime bunu da ilâve
ten arz edeyim. Efendim, bunu bırakarak, pek 
muhik olan Fuad Beyefendinin sözüne geçe
rek ve Heyeti Celilenin kanaatine tercüman 
olarak diyorum ki ; Mudanya Konferansını ida
re eden ismet Paşa Hazretleri kendilerine tev
di edilen vazifeyi milletimizin arzu ve âımâli-
ne muvafık olmak üzere, 'bihakkin idare etmiş 
ve. milletimizin şan ve şerefiyle mütenasip ol
mak üzere, orada tarafımızdan cihana kar§ı... 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
ne hakkında söz aldı, şimdi neye dair söylüyor? 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) 
— Sen ne karışıyorsun? Niçin hatibin sözünü 
kesiyorsun? Ne bozuyorsun? Otur yerine. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Ben ne mi 
karışıyorum1? Bir mebus olmak sıf atiyle söz 
söylemeye hakkım vardır. 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. — Sadet ha
ricinde söylediğinden sadede davet ediyorum. 

REFÎK B. (Konya) (Devamla) — Cihana 
karşı bir defa daha beşeriyetin muhtaçolduğu 
sulhu umumiye doğru şerefli bir adını atıldığı
nı göstermek suretiyle Mhakkin milletimizin 
şükran ve takdiratmı temin etmiştir. Efendiler, 
mazlum milletimiz, nahak yere senelerden beri 
her taraftan duçarı tecavüz olduğu bir sırada 
azim ve imanına güvenerek, sinesinden çıkar
dığı kahraman ordusunun fedakâr ve azimper-
verane himonetleriyle, kahramanlıklariyle mu
kaddes (Misakı Millî) sinin çok mühim aksa
mını lehülhamd elde etmiştir. Şüphesiz, bu 
şanlı zaferi vücuda getiren ordumuzun bir ne
ferinden, en büyük kumandanına ve onun Dâ
hi Kumandanı Muhterem Reisimiz Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine buradan milletin bir ve
kili sıfatiyle teşekküratımı söylerken, cihanı 
medeniyete karşı bir defa daha bağırıyor, fer-
yadediyor ve diyorum ki; ey âlemi medeniyet; 
bugün hakkımızı, hakkı meşruumuzu birçok 
fedakârlıklar yaparak, üzerimizle musallat kıl
dığınız zâlim istilâcıların elinden kendi kuvve
timizle aldık. Elimizde kaahir ve galip bir si
lâhımız, kuvvetimiz varken. yine sulha doğ
ru bu anda ilk adımı atmak suretiyle sulh-
perverliğimizi gösteriyoruz, işte bu şerefli va
zifeyi, Meclisi Âlinin hissiyatına tercüman ola
rak, orduları 'başında en yüksek kahramanlık
ları, en büyük dehaları gösteren ismet Paşa 
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Hazretleri orada, siyaset ve kiyasetiyle, haki
mane idaresiyle de göstermiştir. Binaenaleyh; 
tekrar teşekkürü bir vecibe addeylerim. Şüp
hesiz Meclisi Âli de bu hissiyatımıza iştirak 
eder. (Hay, hay, sesleri) 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey! Bendenizin buna dair bir teklifim var. 

Riyaseti öelileye 
Mudanya Mulkavelei Askeriyesi müzakera-

tını hüsnüidare eden Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet Paşa Hazretlerine teşekküratımızm iblâ
ğını teklif ederim. Hakkâri 

Mazthar Müfid 

REİS. — Efendim, bıı teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. BilittifaJk kabul 
edilmiştir. 

Ziynet eşyası Kanununun -müzakeresine, de
vam ediyoruz. 

REFİK B. (Konya) —Efendim kanun, ru
hu ihtiyacı bihakkin ifade edememiş ise, kabili
yeti tatbikıyeden mahrumdur, demektir. 

Evet efendiler; bu ziynet eşyasının men'i 
hakkındaki kanun da hakiki ihtiyaçlardan doğ
madığı için, maalesef hepimizin arzu ettiğimiz 
netice ile karşılaşmamıştır. 

Bu kanunun vaz'ı, maksadı temin etmemiş* 
tir. Bir defa her taraftan iktisadi abluka al
tına giren memleketimizden birçok paraların 
akıp gitmesine mâni olmak için, böyle bir ka
nunun vaz'ma taraftar olmuştuk. Fakat efen
diler soruyorum, size, bilhassa sahilde bulunan 
arkadaşlarımızdan soruyorum, acaba paramız 
arzu ettiğimiz gibi, memleketimizden akıp git
memiş midir? Bu kanunun vaz'ı ile ondan 
evvelki hale bakılırsa, ondan evvelki istatistik
ler nazarı dikkate alınmış olsa zannediyorum 
ki; birkaç, misli ile, birkaç misli fazlasiyle git
miştir, bu ana kadar paramızın gitmesiyle 
de kalmamıştır; maneviyat denen bünyei ah-
Iâkıye3'e çok fena darbeler indirmiş, sarsmıştır. 

Efendiler gayrikabili inkâr bir hakikattir, 
Gümrük idareleri, Maliye Vekili Beyefendinin 
burada beyan ve itiraf ettiği veçhile, gerek ah
vali hazıra ve gerek teşkilâtın mükemmel ol
maması neticesi olmak üzere kaçakçılığa na
mütenahi, nâmahdut birer kapı halinde, kar
şımızda arzı vücudetmiştir. 

Gümrükte bulunan memurlar öyle faciaları, 
öyle fenalıkları kapatamamışlar ve kapatmaya 
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nedense muvaffak olamamışlardır ki; bu ka
nımla Hazinei millete girmesi icabeden yüz 
binlerce lira, maalesef memleketin pek elim, pek 
hazin zararına badi ve maalesef pek sefil ve 
pek hasis emellerin , kurbanı olmuş ve Hazinei 
millete girmedikten başka kim bilir hangi adam
ların bâzıçei hevesat ve menfaati olmuştur?. 
Bir misal arz ederek nazarı dikkati âlilerini eel-
bedeeeğim. 

Mersin'de Hazinei millete resmolarak 12 bin 
lira girmesi icabeden, on iki bin lira alınması 
lâzmıgelen bir kaçak eşya. pek cüzi bir meblâğ 
mukabilinde, yani 1 700 küsur kuruş mukabi
linde aşırılmış, götürülmüş, şimdi bu sözü söy
lerken. bendenize bir sual tevciye edeceksiniz, 
biliyorum. Ona cevap vereyim. Evet efen
diler; her vakit, her yerde suiistimaller yapıldı
ğı gibi, bu da kâğıtlar üzerine intikal etmiş, 
tahkikatlar yapılmış, müfettişler gitmiş, me
murlar tahtı muhakemeye alınmış mış mış mis 
mış.. Netice Hazinei milletten 7 000 lira git
miş, üst tarafını sormayınız, bilirsiniz ne oldu
ğunu: Daha sonra efendiler gümrüklerde yapı
lan namütenahi suiistimale, birçok erbabı na
mus* birçok erbabı vatan, erbabı hamiyet ta
hammül edemiyerek, mercii aidini haberdar 
etmişlerdir. Hattâ bu yüzden dolayı duçarı 
tehdidolmuşlar ve hattâ bundan dolayı birçok 
cinayetler yapmışlar. Mersin'deki vakayı buna 
bir misal olmak üzere arz ederim. 

Evet efendiler bu kanun memleketimize bir 
faide temin etmemiştir. Bu kanun iktisadiyat 
sahasında bize -zerre kadar bir faide temin et
memiştir. 

Bu kanun hem ahlâka, hem de Hazinei mil
lete müeessir olmuştur. Artık mahallî tatbiki 
kalmamıştır. Maliye Vekili Beyefedinin buyur
dukları gibi bu kanun büsbütün ref'edilmi
yor. Şurada nazarı dikkatinizi celbetnıek isti
yorum. (D) faslında olduğu gibi 15 misli Re
sim alalım diyor. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu da mahzur
ludur. Aynı mahzur bakidir. 

REFÎK B. (Devamla) — Bendeniz de bu
nun bir deva olduğuna kail değilim. Çünkü 
bu da kaçakçılığı tahdidemiyecektir, fakat hiç 
olmazsa mümkün olduğu kadar açıktan açığa ya
pılan suiistimalleri tahdidedecektir. Onun için 
bendeniz Heyeti Celilenizden - şahsım namına 
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arz ediyorum - bu kanunun bir an evvel bu 
şekilde tadilinden bu memleket çok büyük faide 
görecektir ve bu suretle memlekete büyük bir 
hizmet yapmış oluruz. 

BEİS — Efendim söz isteyen şunlardır; Du
rak Bey, Yasin Bey, Şükrü Bey, Âbidin Bey. 
Halbuki üç takrir de müzakerenin kifayeti hak
kındadır. (Mecliste kimse yok sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifa-
yesi kabul olunmuştur. 

Efendim; bu lâyilıa hakkında iki takrir var
dır. Birisi maddelere geçilmesi hakkında, diğe
ri bu lâyihanın reddi hakkındadır. Şimdi ev
velâ redde dair olan takriri reyi âlinize vaz'edi-

Nuri B. (Bola), Zamir B. (Adana), Yunus 
Nâdi B. (izmir), Fevzi Ef. (Batum), Dr. Mus
tafa B. (Kozan), Rıza B. (Muş), Mustafa B. (Ka
ralıları Şarki), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Ha-
sib B. (Mara«), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Ce
lâl B. (Gene), Âsim B. (Erzurum), Kasım B. 
(Muş), Ragıb B. (Gazianteb), Hüseyin B. (Elâ
ziz), Veli B. (Burdur), Ziya B. (Kângırı), Mu-
fid. Ef. (Kırşehir), Hafız Mehmed B. (Trabzon), 
Haydar B. (Van), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Hüsrev Sami B. (Eskişe
hir), Şakir B. (Ankara), Naci B. (Elâziz), Şeyh 
Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Mehmed Ef. (Ada
na), Süleyman Necati B. (Erzurum), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Ali Ce nâni B. (Gazianteb), Ali Rı
za B. (İstanbul), Hacı Garib Ağa (Malatya), 
Âlim Ef. (Kayseri), Abdülgani B. (Muş), Ruşen 
B. (Gümşane(, Mehmed Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Şemseddin Ef. (Ankara), Ali Fuad Pş. 
(Ankara), Rasim B. (Elâziz), Sadık B. (Kırşe
hir), Ömer Lûtfi R. (Amasya), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İstanbul), Ali B. (Karahisarı Sahib), Tu
fan B. (Hakkâri), Edib B. (Batum), Atâ B. 
(Niğde), Salâhaddin B. (Mersin), Rüştü B. (Er
gani), Sırrı B. (Ergani), Hüsnü B. (Bitlis), Ta-
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yorum. Reddi havi olan takrir Denizli Mebusu 
Yusuf Beyindir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim 
redde dair olan takriri Reis Beyefendi Meclisi 
Âlinin reyine vaz'edecektir. Halbuki Mecliste 
hazır bulunan zevat otuz kişidir. Bu lâyiha 
otuz kişi ile müzakere edilebilir mi? 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim 
Meclis ekseriyetle küşadedilmiştir, herkes Mec
lise devam etsin. 

REİS — Efendim takrirleri reyinize vaz -
edeceğim. (Reye konamaz sesleri.) 

Efendim yarın mûfrad saatte içtima edilmek 
üzere Meclisi tatil ediyorum. 

I Hitamı müzakere; saat : 4,50 

hir Ef. (Kângırı), Rüşdü B. (Maraş), Kılıç Ali 
B. (Gazianteb), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ha
cı Mustafa Ef. (Ankara), Yasin B. (Gazianteb), 
Dr. Fuad B. (Bolu), Mehmed Şevket B. (Sinob), 
Yusuf B. (Denizli), Sabri B. (Kastamonu), Ha
cı Atıf Ef. (Ankara), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Halil B. (Ertuğrul), Rasim B. (Cebelibereket), 
Dr. (Eşref B. (Adana), Numan Usta (İstanbul), 
Said B. (Kângırı), Behçet B. (Kângırı), Kâzım 
Hüsnü B. (Konya), Mustafa Akif B. 
(Diyarbekir), Mehmed Akif B. (Burdur), Abdul
lah Ef. (Adana), llyas Sami Ef. (Muş), Şeyh 
Seyfi Ef. (Kütahya), Atıf B. (Kayseri), İsmail 
Renizi B. (İsparta), Hacı Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), İsmail B. (Erzurum), Cavid B. (Kars), 
Arif B. (Konya), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Rifat Ef. (Konya), Mustafa B. (Gümüşane), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Cevad Abbas B. (Bolu), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Sabit B. (Kayseri), Rıza Vamık 
B. (Sinob), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Süley
man Sudi B. (Bayezid), Hasan Hüsnü B. (Trab
zon), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Reşid Ağa 
(Malatya), İsmail Subhi B. (Burdur), Ahmed 
B. (Yozgad), Osman Kadri B. (Muş), Hamdi 

Altıncı Avans Kanununun ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

(Kabul edenler) 
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Bf. (Üiyarbekir), Besim B. (Kastamonu), Ali Rı
za Bf. (içel), Hacı Talıir B. (İsparta), Mehmed 
Emin B. (Ergani), Necifo B. (Mardin), Muhtar 
Fikri B. (Mersin), Nusrat Bf. (Erzurum), Tah
sin B. (Aydın), Bozan B. (Urfa), Naim Ef. 
(içel), Ali Vâsıf B. (Gene) Haydar Lûtfi B. 

(içel), Vehbi B. (Bitlis), Cemal Pş. (İsparta), 
ibrahim B. (Mardin), Midhat B. (Mardin), Sıd-
kı B. (Malatya), Bifat B. (Kayseri), Hafız Şa
hin Ef. (Gazianteb), Mustafa B. (Antalya), Ne
şet B. (Kângırı), Dr. Refik B. (Bayezid), Ziya-
eddin B. (Sivas), Hakkı B. (Van) 

(Reddedenler) 

îsfebil Ef. (Karahisarı Sahib), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Emin B. (Erzincan), Edhem Fehmi B. 
(Menteşe) 

(Müstenkifler) 

Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Mazhar Müfid 
B. (Hakkâri), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hü
seyin Avni B. (Kozan), Apdülhalim Çelebi Ef. 
(Konva) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Takdirname ile taltif edilecek zabıtanın isim

leri 
Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin tebriknamesi 
Divanı Riyaset kararları 
Nevahi Kanunu hakkında Dahiliye Vekâleti 

tezkeresi 
Sual 

iktisat Vekâletinden 
Mazbatalar 

Konya istinaf Reis ve azalanımı affı hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Bâzı mücriminin aflarına dair teklifin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

Mahkûm zâbitan ailelerine maaş tahsisine dair 
teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Sungurlu'lu İbrahim Efendinin affına dair 
teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 

Encümeni mazbatası 
Runıkaleli Ali'nin affına dair şayanı müza

kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı 

Asker firarisi Mustafa'nın affına dair tekli
fin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 

Otomobil ve alâtı ziraiyenin Gümrük Resmin
den affına dair teklifin, şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Eczanelere celbedilecek edviyenin Gümrük 
Rüsumundan affına dair teklifin şayanı müza
kere olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazba
tası 

Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki teklifin 
şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Belediye Kanununun tadili hakkındaki tek
lifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Aşar Nizamnamesinin tadili hakkındaki tek-
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lifin şayanı müzakere olmadığına, dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Firariler Kanununa zeyil hakkındaki tekli
fin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 

Mesken icarlarından iki aylık vergi ahzi hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Altmış beş yaşını tecavüz eden mahkûminhı 
affı hakkındaki teklifin şayanı müzakere olma
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Çay ve kahveyi fazla fiyatla satanların affı 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Mahkûmiyetin cezayı nakdîye tahvili hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Müskirat nakli maddesinden mahkûn. olan
lar hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 

Ankara - Ereğli tariki hakkındaki lâyihanın 
reddine dair Nafıa Encümeni mazbatası 

Darülırmallimîn maaşatı hakkındaki mazbata 
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Müzakere edilecek mevad 

Adliye bütçesi 
Ziynet eşyası Kanunu 
Memaliki mustahlasaya gönderilecek İstik

lâl mahkemeleri Kanunu Ankara'da ve İstiklâl 
mahkemesi teşkiline dair tezkere 

Mükellef etibba ve baytarlar Kanunu 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ailesine 

maaş tahsisine dair Kanun 
Fenerler rüsumunun sureti istifası hakkında 

mazbata 
Menhubat komisyonları teşkili hakkında maz

bata 
İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi teş

kilâtı hakkında lâyihai kanuniye sivil ameleden 
hasta olanlar hakkında lâyihai kanuniye 

Sanatkâr efrat ile şoförlere verilecek yevmi
ye hakkında lâyihai kanuniye 

Sivil ustalara verilecek yevmiye hakkında 
lâyihai kanuniye 

Mütekaidinin maaşatına mütaallik Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
mazbata 
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