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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Lâyihalar 
1. — Müdafaa! Milliye Vekâletinin 

1339 senesi hidematı umumiyesi için sarfı
na mezuniyet verilmiş olan. 47 751 224 
lira yirmibeş kuruşluk tahsisata zamimeten 
daha 2 660 000 liranın avans olarak sar
fına mütedair kanun lâyihası (1/439) 634 

Teklifler 634 
1. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be

yin, Maadin Müdüriyeti Umumiyesinin İk
tisat Vekâletinden Nafıa Vekâletine devro-
lunmasına dair teklifi kanunisi (2/286) 634 

2. — Edirne Mebusu Faik ve Tekir-
dağı Mebusu Cemil beylerin Men'i müski
rat Kanunu mucibince Türkiye haricine 
çıkarılmak üzere iddihar edilmiş olan müs
kirat ve şarapların tehiri imhası hakkında 
teklifi kanunisi (2/287) 634 

Mazbatalar 634 
1 Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey ve 

rüf ekasmm; bey'i bil vefa veyahut rehin ve 
teminat iraesi suretiyle emvali gayrimen-

Sayfa 
kule üzerine vuikuibulan ikraz veya istikraz 
muamelelerinin üç sene müddetle tecili hak
kında 2/279 numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 634 

2. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Bey ve rüf ekasmın; Bartın ağzında teraküm 
eden kumların taranması için Nafıa Büt
çesine kırk bin lira tahsisat vaz'ı hakkında 
2/281 numaralı teklif i kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 634 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; 19 Teş
rinisani 1337 tarih ve 166 numaralı Beyiye 
hakkı ve gişe memurluklarının mâlûlgazi-
lere tahsisi hakkındaki Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin tadili hakkında 2/284 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası 634 

4. — Siirt Mebusu Halil Hulki Efen
dinin; Şer'iye Vekâletinden musaddak ica
zetnameyi malik olmıyanlarm ilmî kisveyi 
lâbis olmamaları hakkında 2/282 numaralı 



Sayfa 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 634 

5. — Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi
nin; bilûmum ceraim erbabının .affı hakkın -
da 2/277 numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olmadığına dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 634:636 

6. — Müdafaa! memleket uğrunda ikıa 
edilmiş olan efal ve harekâtın cürüm ad
dolun amıyacağı hakkındaki 19 Teşrinisa
ni 1339 tarihli Kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
3/199 numaracı tezkere ve Adliye Encü
meni mazbatası 636 

7. — Rakı naklinden mahkûm İnebolu-
lu Bayramıoğlu İsmail hakkında ita edilen 
hükümde hatayı adlî vâki olduğundan af 
suretiyle telâflisıine dair Başvekâletten mev
rut 3/200 numaralı tezkere ve Adliye En
cümeni mazbatası 636 

8. — Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi 
teşkilâtının iadesine ve bâzı mahakimin lağ
vına dair 1/384 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 636 

9. — Şah İsmail'in keyfiyeti katlinden 
mahkûm Osmangazi Numune Mektebi mu
allimi sabılkı Şevket imzalı islt'ida ve tâyini 
muameleye malhal olmiadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası (4/140) 636:637 

Tezkereler 637 
1. — Tekaüt Kanununun neşrinden ev

vel velileri vefat eden memurini mülkiye 
evlâtlarından, kanunun neşrinden sonra 
maaş tahsisi için müracaat edenler hakkın
da ne yolda muamele edileceğinin tefsiri
ne dair Başvekâletten mevrut tezkere 
.(3/215) 637 

— 632 

Sayfa 
Takrirler 637 

1. — Burdur Mebusu Hüseyin B;aki 
Beyin; Mükellefin düyununun tahsilat def
terlerinde müfredatiyle gösterilmesine dair 
takriri (4/151.) 637 

2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin; Divanı Muhasebatın her üç ayda bir 
tanzim edeceği raporları tetkik etmek üze
re Nizamnamei Dahilînin 89 ncu maddesi 
mucibince teşekkülü lâzıımgelen Divanı Mu-
haseibat Encümeninin teşkili ve bu baptaki 
raporları tetkik ve Heye'ti Umumiyeye bil
dirmesi hakkında takriri 637:638 

3. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Pa-
lamuîtluk - Ilıca elektrikli dekovil hattı im
tiyaz ,e\Tralkmın Meclise celbi hakkımda tak
riri 638 

4. — Edirne Mebusu Faik Bey ve rü-
fekasımn Men'i Müskirat Kanunu muci
bince Türkiye haricine çıkarılmak üzere 
iddihar edilmiş olan müskirat ve şarapla
rın tehiri imhası hakkında takriri (4/150) 638 

3. — Rey istihsali 639 
1. — Mücadele! Milliyede şehidolan gö

nüllü ve kuvayı milliye zâbitan ve efrat 
ailelerine maaş tahsisi hakkımdaki Kanu
nun ikinci defa reye vaz'ı 639,640 

4. — Sualler 633 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Muhtelit Mübadele Heyetindeki mu
rahhaslarımızın mesaisine ve Garbi - Ma-
kendonya'daki ahali! İslâımiyeye reva görü
len mezalime dair Mübadele, İşmar ve İs
kân Vekâletinden şifahi sual takriri 
(6/137) 633 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat Saat : 2 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyon Karahisar), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Celseyi açıtyorum, efendim, zaptı I salbık hülâsası oknacaktır 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Rekv ekili İsmet Beyin tahtı Riya-

setllerinde bi'lin:ıka»t zarptı sabık hülâsası kıraat 
ve aynen kalbul ve evrakı varide aidıoldukları 
mahallere havale edildi, lluznamenin on doku
zuncu maddeıSiini teşkil eden 18 Teşrinievvel 
1339 tarihli kararı ve Bakaya Kanununun bi
rinci maddesine mütaallik Adliye Encümıcni-
nin tefsir mazbatasının nıüıstaeele.n müzâkere
sine daıir Bozok Mebusu Ahm'ed Hamdi Be
yin takriri kıraat ve kabul olundu. 

Ruznamenin 18 nci maddesini işgali eden 
Ağnam Resminin sureti tahsili hakkındaki tek
lifi kanuniler, vukubulan talep ve teklif üze
rine müstacel ruznameye alındı. 

Ordu mensubîninden olup da Harekâtı Mil-
liyeye iştirak etmiyenler hakkında tatbik edi
lecek mukarreratm ikmal edilip edilmediğinle 
dair Ceibelilberaket Mebusu Avni Beyin suali
ne Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın, 
Balye - Karaaydın Kumpanyası tarafından Pa
lamutluktan sahile temdidedilen dekovil hat
tına. .dair Ka,resi Mebusu Mehmed Vehbi, ve 
İstambul'da vukua gelen tramvay kazalariyle 
şirketlerde Türk memurlar istihdamına dair 
İstanbul Meıbusu Ali Rıza Beylerin sualleri
ne Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin verdik
leri cevaplar istima edildi. Badehu Rize vilâ
yetinde fınd'uk, portakal, limon, mandallına, 

çay ve tüttün yetiştirilmesi hakkındaki lâyi-
hai kanuniyenin bakıyei müzakeresine geçildi. 

Encümenden tadilen gelen beşinci ve altıncı 
maddeler müzakere edilerek beşinci madde ta
dilen kabul ve altıncı madde tayyedildi. Ka
nun lâyihasının mütaakıp maddelerinin numua-
raları buna göre tashih ve teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat ve Rize vilâye

tinde eşearı nafıa yetiştirilmesi hakkındaki lâ
yiha! kanuriilyenin müzakeresine devam oluna
rak altıncı madde aynen ve yedinci madde 
tadilen ve kamunun heyeti umumiyesi 139 reyle 
kalbul edildi. Badelhu Millî Mücahedede şehi-
dolan gönüllü ve Kuvayı Milliye efrat ve zâ-
bitan ailelerine talhsis kılınacak maaş hakkın
daki kanun lâyihasının müzakeresine iptidai" 
olundu. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi görülerek maddelerin müzakeresine ge-
çikid. ve bütün maddeler aynen kabul ve ka
nunun heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye 
vaz'edildi. Tasnifi ara neticesinde nisap hâsıl 
olmadığı anlaşılarak Perşembe günü içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 

4. — SUALLER 

1. — Benizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Muhtelit Mübadele Heyetindeki murahhasları
mızın mesaisine ve Garbi - Makedonya'daki aha-
lii İslâmiyeye reva görülen mezalime dair şifa
hi sual takriri (6/137) Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS —, Zaptı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendim1? 

NACİ B. (Mıâziiz) — O duttur efendim; 
tütün değil. 

REİS — Bu suretle tashih olunacak. Baş
ka bir itirazınız var mı? Zaptı saibık hülâsası 
tadilen kabul edildi. 
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2. — EVRİ 

Lâyihalar 

1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 se
nesi hidemalı umumiyesi için sarfına mezuniyet 
verilmiş olan 47 751 224 lira yirmi beş kuruşluk 
tahsisata zamimeten daha 2 660 000 liranın 
avans olarak sarfına mütedair kanun lâyihası 
(1/439) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

Teklifler 

1. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin, 
Maadin Müdüriyeti TJmumiyesinin İktisat Vekâ-
Itinden Nafıa Vekâletine devr olunmasına dair 
teklifi kanunisi (2/286) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ Me
busu Cemil beylerin; M en'i Müskirat Kanunu 
mucibince Türkiye Haricine çıkarılmak üzere 
iddihar edilmiş olan müskirat ve şarapların te
hiri imhası hakkında teklifi kanunisi (2/287) 
(Ijâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey ve 
rüfekasının; bey'i bilvefa veyahut rehin ve te
minat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üze
rine vukubulan ikraz ve istikraz •muamelelerinin 
üç sene müddetle tecili hakkında (2/279) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası (İktisat ve 
Adliye encümenlerine) 

2. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Bey 
ve rüfekasının Bartın ağzında teraküm eden 
kumların taranması için Nafıa Bütçesine kırk bin 
lira tahsisat vaz'ı hakkında (2/281) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (Nafıa ve Muvaze
nei Maliye encümenlerine). 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Beyiye 
hakkı ve gişe memurluklarının mâlûlgazilere 
tahsisi hakkındaki 19 Teşrinisani 1337 tarih ve 
166 numaralı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadili hakkında (2/284) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Müdafaai 
Milliye ve Kavanini Maliye encümenlerine) 

i. — Siird Mebusu Halil Hulki Efendinin, 
Şer'iye Vekâletinden musaddak icazetnameye 

Ki VARİDE 

malik olmıyanlann ilmî kisveyi labis olmama
ları hakkında (2/282) numaralı teklifi kanuni
si veya şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası (Şer'iye Encümenine) 

.5. — Siird Mebusu Halil Hulki Efendinin, 
Bilûmum ceraim erbabının affı hakkında 
(2/277) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Muhiti içtimainin kâffesine âm ve şâmil ve 
fakat affın mahdut dairesinden istifade ede-
miyen birkolk mevkuf, hakikatte masum insan
lardan, dâiniz gibi hiç şüphe etmiyorum ki di
ğer arkadaşlarım da, birçok hitap ve itap kar-
şısmdadır. Adliyenin bugünkü kanunları me
rasiminden bilâsebep inliyen bir kütlenin affı 
hususunda lehdarlarm mütalâatı temennii şef
katten ziyade muhiti içtimaiyemizdeki haleti 
ruhiyenin hikâyesinden ve tamamiyle bir sü
kûn ve istikrar temininden ibarettir. Hele mu-

1 hiti içtimaiyemizdeki hapisanelerin vaziyeti sa
dedinde ve mütekevvin dâvalar üzerinde söylene
cek sözlerin nazarı kanunda olmasa bile vic-
daniyet karşısında hikâyesinden bile ürperme-
mek kabil değildir. Birçok esbaba binaen mu
hiti içtimaiyemizde hattâ hiçbir tesir ve men
faat temin edemiyen affı umuminin dama âm 
ve şâmil bir şekle ifrağı için berveçhi âti me-
vaddı kanuniyenin kabulünü teklif ederim. 

31 Kânunusani 1340 
Siird Mebusu 
Halil Hulki 

Madde 1. — Mevkuf, mahkûm ve maznun 
bilûmum ceraim erbabı affedilmiştir. 

Madde 2. — Hali firarda bulunup da üç ay 
zarfında istiman edenler de işbu aftan müstefi-
dolurlar. 

Madde 3. — Hiyaneti vataniye mücrimleri 
işbu aftan müstefidolamaz. 

Madde 4. — Tarihi neşrinden mer'î olan iş
bu kanunun icrayı ahkâmına Dahiliye ve Ad
liye Vekilleri memurdur. 

— 634 — 
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Eiyaseti Celileye 

Muhtelif zamanlarda eşkâli mütenevviada as
habı ceraim haklarında Meclisi Âlice af kanun
ları ısdar edildiği cihetle Siird Mebusu Halil 
Hulki Efendi tarafından muta teklifi kanunînin 
filhal şayanı müzakere olmadığına müttefikan 
karar verildi. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 
Ahmed Saki Antalya 

Ahmed Saki 
Kâtip Âza 
Denizli Adana 

Necib Ali Kemal 
Âza Âza 

Bayezid Mardin 
Şefik Abdürrazak 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evvele
mirde Lâyiha Encümeninin mazbatası reye konsun 
Lâyiha Encümeninin reddi kabul edilirse söz söy
lenemez. Eğer ret; reddedilir de teklifi kanuni 
mevzuubahsolursa o zaman müzakere olunur. 

REÎS — Efendim ret hakkında söz istiyorlar. 
Mustafa Bey aleyhinde sÖyliyecek. 

MUSTAFA Ef. (Konya) — Söylesin ki Meclis 
tenevvür etsin. 

OSMAN KADRÎ B. (Muş) — Meclisi Âli, 
Af fi umumi Kanununu kabul ettiği zamanlarda 
o kanun bir ekseriyetin kararma iktiran ettiği 
için elbette daha musip bir karar olduğunu ka
bul etmiş ve bu suretle kaani olmuştu. Siird 
Mebusu Fazlı Halil Hulki Efendi Hazretlerinin 
şu teklifi muhitim hakkında öteden beri yüre
ğimde kaynıyan bir arzuyu izhara sebeboldu. 
Bundan dolayı kendisine bilhassa teşekkür eder
ken Meclisi Âlinize şunu arz ve istirham ediyo
rum ki, muhiti içtimaimiz, hemen heyeti umumi-
yesiyle arz edebilirim ki, aşiret teşkilâtına müs
tenittir. Bilhassa Muş'ta, Samsun, Bitlis'te, Mut
ki, Siird'de, Ere, Pervari, Garzan, Van'da, Bey
tüşşebap, Gevar, Çölemerik kazaları ki, aşiret teş
kilâtının yegâne merkezleridir. Size pek garip 
bir hal arz edeyim. Siird dâhilinde Tellû na
mında bir karye vardır. Bu karyede ailevi bir 
ihtilâf dolayısiyle tekevvün eden bir dâvayı 
adlî o kadar garip, o kadar müzmin bir vaziyet 
almıştır ki, bütün muhitimizi teessürlere gark 
etmiştir. Adliye bu meseleye vazıyed ederken tah

kikatı arasına (Siird'de Mutasarıflıkta bulunmuş 
olan Münip Beyefendi de bilirler ki) Van'da, bi
risini Hakkâri'de diğer birisini ithal ederek mah
kûm ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müzake
re edilecekse söz isteriz. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Adliye tah
kikat neticesinde iki yaşındaki bir çocuğu onbeş 
seneye mahkûm etmiştir. Kadınlar, gelinler bile 
mahkûm edilmiştir. îşte bu muhitteki aşiret teş
kilâtı ile tekevvün edecek dâvalar birçak eşhasın 
mahkûmiyetiyle neticelenir. Bendeniz işitiyorum 
ki, Dahiliye Vekâleti Diyarbekir'den, Bitlis'ten ve 
bilhassa benim dairei intihabiyemden , Siird'den 
defterler alıyor, sekizbin mahkûm Diyarbekir'de 
bulunuyor, bu nasıl iştir. Bunun ihtimali .yoktur, 
sekizyüz yahut bin, ikibin Urfa'da bulunuyor, 
dörtbin, beşbin Siird'de bulunuyor. Bu mahkû
miyetlerin esası şahsi ağraza; bu şekilde aşiret 
hissine istinadederek birçokları alâkadar gösterili
yor. Gıyaben mahkûm ediliyor. Hükümet de bun
ları takibederken hanumanları söndürülüyor. Bu 
memlekete bu insanlara cidden yazık oluyor. Da
ha beş gün evvel bir affı umumi kabul edildikten 
sonra Meclihi Âli ikinci bir affı umumiyi daha 
vereceğini "ümidetmiyorum. Lâyiha Encümeninin 
mazbatasını da bittabi muhik buluyorum. Fakat 
Meclisi Âliye şunu da arz ederim ki, bizim muhi 
timizin hali şudur. Oralarda bilhassa Valilikte, 
mutasarrıflıkta bulunmuş olan Mustafa Abdülha-
lik Beyefendi de muhitin bu haline pekâlâ vâkıf
tır. Oralarda mahkeme riyasetinde bulunmuş 
olan ve fakat (kemali şükranla yüzüne karşı söy
lerim ki) rüşvet yemiyerek cüretle birçok şahidi 
zor, şahidi ağraz tevkif etmiş bulunan Bayezid 
Mebusu Şefik Beyi de işhadederim. Ne hacet; 
muhitimizde bulunmuş olan zevat da iyi bilirler 
ki, memleketimizdeki ahvali adliye şu merkezde
dir. Bu hakikati kemali teessürle söylüyorum 
Men'i şakavet Kanunu bu meselenin karşısına ge
çemez. Buna karşı Meclisi Âliden tekrar tekrar 
istirham ediyorum. Affı umumi ile değilse, başka 
türlü çareler düşünülsün, bulsun da memleketi de 
bu elîm dertten kurtarsın. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Söz istiyo
rum Reis Bey. 

REİS — Neye dair söyliyeceksiniz efendim? 
KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Bu mesele

ye dair 
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REİS — Affı umumi hakkındaki bu teklifi 
kanunînin şayanı müzakere olmadığına dair 
lâyiha Encümeni karar vermiş, Meclise arz etmiş
tir. Osman Kadri Bey de şayanı müzakere oldu
ğuna dair söyledi. Yani bunun için müzakere aç-
mıyalım diyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mazbata 
reddedilirse müzakere açmıyalım. 

İSMAİL CANBOLAT B. (İstanbul) — Mü
zakere zaruridir. Lâyiha Encümeninin reddettiği 
birşeyin müzakeresi zaruridir. 

REİS — Fakat müzakere açılmasına lüzum 
yoktur diyen arkadaşlar da var. Binaenaleyh Mec
lisi Âli müzakereye lüzum görürse müzakere aça
rız. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O hakle 
yani müzakeresine lüzum görüldüğü takdirde 
ruznameye alırız; 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Çok rica ederim, 
ruznameye alınsın. 

REÎS — Şimdi Lâyiha Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler.... (Ne
ye dair sesleri) Bilûmum ceraim erbabının affı 
hakkında Siirt Mebusu Halil Hulki Efendinin 
(2/277) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olmadığına dair Lâyiha Encümeni Mazbata
sı; bunu reyi âlinize vez'ediyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Lâviha Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir efendim. 

6. — Müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan e fal ve harekâtın cürüm addolunmıya-
cağı hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanu
nun birinci maddesinin tef şirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/199) numaralı tezkere ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

FERİDUN FİRKİ B. (Dersim) — Reis 
Beyefendi bu hakikaten pek mühim bir tefsir
dir. Kuvayı Milliye Kanunu kabul olundu, Mec
lisi Âlinin maksadı mücahedei miliyede hizmet 
etmiş kimselerin hapishane köşelerinde in
lememesini temin etmektir. Adliye Vekâleti bu 
kanunun bâzı maddelerinde tereddüdetmiştir. 
Ve bundan dolayı elvemy birçok kimseler ha
pishanede bulunmaktadırlar. Nevema, - Nâ-
meşru mahpusiyet demeyim - ona» yakın bir va
ziyet hâsıl oluyor. Bu meselenin müstaeelen te
nevvür etmesi için encümenimiz müstaceliyet 

teklifi dermeyan etmiştir. Kabulünü rica 
ederiz 

REİS — Müstacel ruznameye mi alınsın 
efendim 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müstacel 
ruznameye alınsın efendim. Hattâ, Adliye Ve
kili Bey de bugün müzakeresini rica ediyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Bendeniz bugün müzakeresini Heyeti Celileden 
rica edeceğim. En evvel hallolunması lâzım-
gelen bir meseledir. Mevkuflara taallûk 
ediyor. 

İHSAN B. (Ankara) — Meselenin ehemmi
yeti Acardır. Müstacel ruznameye alınarak 
tabedilmesini ve rüfekayı muhteremeye tevzi 
edilmeisini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim evvelemirde müstacel ruz
nameye alınmasını reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul edilirse bittabi Cumartesi günü müzakere 
olunacaktır. O vakte kadar tabı ve tevzi olu
nur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reye koyuyorum efendim. Kabul e'tmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müstacel ruzna
meye alınmıştır. O halde Cumartesi günü mü
zakere edilecektir. 

7. — Rakı naklinden mahkûm înebolu'lu Bay-
ramoğlu İsmail hakkında ita edilen hükümde 
hatayı adlî vâki olduğundan af suretiyle telâ
fisine dair Başvekâletten mevrut (3/200) numaı-
ralı tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası; (Ruz
nameye) 

8. — Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teş
kilâtının iadesine ve bâzı mahakimin lağvına 
dair (1/384) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası; (Ruznameye) 

9. — Şah İsmail'in keyfiyeti katlinden mah
kûm Osmangazi Numune Mektebi muallim sabıkı 
Şevket imzalı istida ve tâyini muameleye mahal 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası 
(4/140) 

Riyaseti Celileye 
Mütarekeyi mütaakıp Biga, Gömen ve sair 

mahallerde birçok mezalim ve fecayi irtikâ-
beden Anzavur'a 'karşı muannidarıe ve sebat-
kârane mücadele eden ve Biga Dimitokası Mü
dafaa! Milliye Riyasetinde bulunarak cansipa-
rane hidematı mesbuk olan ve bilâhara Biga'
nın Anzavur tarafından işgali üzerine bin türlü 
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müşkülâtla bilmedburiye İstanbul'a gelen İs
mail Hakkı Beyin - bilâhara Anzavur'un itlafı 
üzerine merkumun aleti halbaseti bulunan Şah 
İsmail tarafından- 1337 senesi Nisanında Sir-
kecİ'de Anadolu kıraathanesinde katledildiğin
den ve kaatilin muhakemesi esnasında müdafaa 
vekilleri tarafından «Şah İsmail'in katlettiği 
kimseler esasen bâfetva ve iradei Padişahî katil 
ve idamları caiz olan kuvayi ımilliyeye men-
suboldukları cihetle kanları heder edilmiş bir 
lâşe hükmünde olduklarından fiili vâlkım bir 
cürmü kanuni teşkil etmiyeceği ve merikumun 
iradei Padişahîye ittıba etmekten başka bir 
şey yapmadığı ve mahkûm olsa bile memleke
tin hâkimi mutlakı olan Padişahın affına maz-
har olacağı «müdafaa ve mütalâası sıerd edildi
ği sırada taHıaddüs eden karşılıkta Şah İsmail'
in vücudu itlaf edildiğinden dolayı maznunen 
9 Teşrinievvel 1337 tarihinde tevkif ye İstanbul 
Cinayet Mahkemesince dört buçuk seneye mah
kûm olduğundan ba'liisle «Kuvayi Milliyeye 
mensup mücriminin affı» hakmda'ki Teşrini
sani 1339 tarihli Kanuna tevfikan affı ve hali 
perişanisine nihayet verilmesi istirhamına dair 
merhum İsmail Hakkı Beyin biraderi ve Kadı
köy Osmangazi Numune Mektebi muallimi sa
bıkı Şevket imzalı istida encümenimize e kıraat 
ve tetkik olundu. 

Müstedinin bahsettiği hâdise, âmmece malûm 
ve İstanbul'un düşman işgali altında bulundu
ğu hengâmede Şah İsmail gibi Dâvayı Milliye 
ihaneti cümlenin dairei ıttılâmda olan bir hai
nin itlafına matuf olmakla doğrudan doğruya 
selâmeti vatanı müemmen bir gayeye mütevec
cih bulunduğu cihetle Meclisi Âlice kabul olu
nan 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi 
Kanununun beşinci maddesinin fıkrai saniyesi 
(Mondros Mütarekesini mütaakıp müdafaa ve 
istihlâsı vatan uğrundaki fiillerinden dolayı İs
tanbul Hükümeti zamanında muhtelif mahakim 
ve divanı harblerce «mahkûm ve maznun bulu
nanlar dahi işbu affı umumiden müstefidolur-
lar.) hükmü mucibince bu gibiler hakkında 
doğrudan doğruya ref'i hüküm (mahiyetinde ve 
cürmiyetiai salibi affı umumi ilân kılınmış ve 
müstedmin de bu maddenin şümulünden istifa
de edeceği derkâr bulunmuş olmaikla tâyini 
muameleye mahal olmadığı ve iş'bu mazbata 
Meclisi Âlice rehni tasviboldnğu halde evrakı

nın maamazbata Adliye Vekâletine irsali lüzu
munun Heyeti Umumiyeye arzı karargir oldu. 

dliye Encümeni Reisi 
Kastamonu 

Necmeddin 
Kâtip 
Bozoik 

Ahmet Ham di 
Aza 

Mersin 
Besim 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Âza 
Kastamonu 

Ahmed Mahir 

REİS — Adliye Encümeni Mazbatasını reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka-
ibul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Adliye 
Encümeni mazbatası kabul olunmuştur efen
dim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Mütte
fik an... 

Tezkere 

1. — Tekaüt Kanununun nesrinden evvel ve
lileri vefat eden memurini mülkiye evlâtlarından, 
kanunun neşrinden sonra maaş tahsisi için mü
racaat edenler hakkında ne yolda muamele edi
leceğinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere: (S/215) (Kavanini Maliye Encümeni
ne) 

Takrirler 

1. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; 
Mükellefin düyununun tahsilat defterlerinde 
müfredatiyle gösterilmesine dair takriri (4/151) 
(Başvekâlete) 

2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin; 
Divanı Muhasebatın her üç ayda bir tanzim ede
ceği raporları tetkik etmek üzere Nizamnemei 
Dahilînin 89 ncu maddesi mucibince teşekkülü 
lâzımgelen Divanı Muhasebat Encümeninin teş
kil ve bu baptaki raporları tetkik ve Heyeti Umu
miyeye bildirilmesi hakkında takriri. 

REİS — Okuyoruz efendim. 

Riyaseti Oelileye 
Divanı Muhasebatın sarfiyat ve taahhüdatta 

muttali olacağı yolsuzluikiar halkkanda her üç 
ayda bir, rapor tanızimi ile Meclisi Âliye arzı 
malûmat eylemesi usulü Musasebatı Umumiye 
Kanununun yirmi üçüncü maddesi icıbından 
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'olduğundan Divanı Muhasebat faaliyete girdiği 
Haziran, Temmuz Ağustos 1339 aylarına ait 
yolsuz sarfiyat ve saire hakkındaki birinci ra
poru tanzim ve takdim edildiğini istihbar et
tim. Devletin umuru müıhimmei maliyesine aido-
lan ve bilhassa yolsuz sarfiyat ve taahhüdat 
hakkındaki malûmat ve istitlâatı cami bulu
nan bu raporların -ehemmiyeti derkârdır. Ni-
zamnamei Daihilînin seksendokuzuncu maddesi 
bu ehemmiyeti nazarı dikkate alarak, mezkûr 
maddede gerek mühasebei katiye kanun lâyiha
sı ve gerekse sarfiyat ve taahhüdat hakkında 
her üç ayda bir Divan Muhasebat tarafından 
tanzim olunacak raporları tetkik ile, netice! tet-
kikatı mübeyyin yapılacak mazbata taboluna-
rak mebusana tevzi edileceği ve bunun için her 
şubeden intihabolunnıak üzere beş kişilik bir 
Divanı Muhasebat Encümeni teşkil kılınacağı 
musarrah bulunduğundan salüfülarz yolsuz sar
fiyat ve taahhüdat ve saire hakkındaki Divanı 
Muhasebat raporlarının tetkiki ve neticesinin 
'bamazbata Meclise bildirilmesi zmımında arz 
»eylediğim maddei mahsusu ahkâmına tevfikan 
derhal bir Divan Muhasebat Encümeninin teş
kilini arz ve bu suretle mevaddı kanuniye ve 
nizamiye ahkâmının ehemmiyetle nazarı dikka
te alınarak icabatına tevessül kılınimjasını rica 
ve teklif eylerim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

REÎS — Efendim esasen nizamneınemizin 
89 ncu maddesi mucibince 'bir Divan Muhasebat 
Encümeninin teşkili lâzımgelir. Bu takrir bir 
Divan Muhasebat Encümeninin biran evvel teş
kilini teklif ediyor. Takriri reyi âlinize vazede
ceğin. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mademki Nizamne-
mei Dahilîde musarraihtır. Reye konmaz efen
dim. Biran evvel Divanı Muhasebat Encümenıi 
teşekkül etsin. 

REİS — Binaenaleyh şubelerden rica ede
ceğiz, Divan Muhasebat Encümenine lâzımıge-
len azaları intihabetsinler. 

3. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Palamut
luk - İlıca elektrikli dekovil hattı imtiyaz evrakı
nın Meclise celbi hakkında takriri, 

REÎS — Okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Palamutluk - Ilıca elektrikli dekovil hattı 
imtiyaz evrakının Meclisi Âliye celbini teklif 
eylerim. 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim 
dünkü celsede mesnuu âlileri oldu. Bukünkü za
bıtlarda 'da birçok arkadaşların manzum âlileri 
olmuştur. Palamutlük'tan, Ilıca iskelesine kadar 
ki bizim bildiğimiz böyle, Vekil Beyefendi Ak
ça iskelesine diyorlar /ki arasında fark vardır. 
Yirmisekiz kilometre şose üzerine ki halikın 
doğrudan doğruya yapmış olduğu ve idarei hu-
susiyeye aidolan şose üzerine dekovil hattı ko
nuyor. Binaenaleyh emvali Hükümetten her 
hangi bir kumpanya ve şirket istifade ediyor. 
Buna mukabil .mahallinin hiçbir istifadesi ol
muyor. Ve hattâ rey ve mütalâası dahi alın
mıyor. Bu; bittabi elde mevcut kanun mucibin
ce Meclisi Âlice tetkik edilmek ica,be:ler ki -
bunun tetkiki neticesinde hem mahallinin, hem 
milletin hukuku temin edilmiş olur. - Bendeniz 
•bunu rica ediyorum. Celibedilsin, Nafıa Encüme
nine tevdi edilsin, usulü dairesinde tetkik edil
sin.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Biozok) — Nafıa 
ve İktisat encümenlerine.. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Evet, Nafıa ve İk
tisat encümenlerine havale edilerek mevcut ka
nun dâhilinde tetkik edilmesini talebedenim. 

REÎS — Efendim Vehbi Beyin takrirlerini 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kalbul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka-
-bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Takrir ka-
hul edilmiştir. 

Men'i Müskirat Kanunu mucibince Türkiye 
haricine... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey o madde mükerrerdir. Yukarıda üçüncü 
maddenin, aynıdır. (Yukarıdaki teklifi kanuni
dir sesleri) 

4. — Edime Mebusu Faik Bey ve rafekası-
nın Men'i Müskirat Kanunu mucibince Türkiye 
haricine çıkarılmak üzere iddihar edilmiş olan 
müskirat ve şarapların tehiri imhası hakkında 
takriri (4/150) (Başvekâlete) 
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3. — REY 

2. — Mücadelei Müliyede şahidolan gönüllü 
ve Ituvayı milliye zâbitan ve efrat ailelerine maaş 
tahsisi hakkındaki Kanununun ikinci defa reye 
vaz'ı. 

REİS — Bu kanunu ikinci defa reyi âlile
rine vaz'edeceğim. Kanunu kalbul edenler be
yaz, reddelenler kırmızı rey puslası verecekler
dir. 

İHSAN HAMÎD B. (Ergani) — Yoklama 
usuliyle yapılması karargir olmuştu. Lütfen 
yoklama ile olsun. 

REİS — Peki efendim. Yoklama ile yapıla
caktır. Henüz reylerini istilmal etmemiş rüfeka 

varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. İs
tihsali ara jnuamelesi hitam bulmuştur. Netice! 
arayı arz ediyorum. Reye iştirak eden âzanm 
adedi (156) dır. 149 rey kalbul, 3 ret 1 müsten
kif vardır. Binaenaleyh kanun, 149 reyle ekse
riyetle kabul edilmiştir. Âra istihsalinden son
ra rey veren üç zatın reyleri de ihracedilmiş-
tir. 

Efendim Leylei Regaip münasebetiyle Cu
martesi günü saat birbuçukta içtima 'etmek üze
re Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 3,15 

• » • 
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Mücahedei MiUiyede şehidolan gönüllü ve Kuvayı Milliye zâıbitan ve efrat aiMerine 

maaş tahsisine dair iKanun hakkında İM nci defa istihsal edilen reylerin neticesi 
Reye iştirak edenler 
KaJbul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

156 
149 

Artvin: Hilmi Bey. Ardahan: Halid Paşa, 
Talât Bey. Adana: Kemal Bey. Aksaray: Besim 
Atalay Bey, Neşet Bey. Amasya: Nafiz Bey, Ali 
Rıza Efendi, Esad Bey. Antalya: Ahmed Saki 
Bey. Ankara: İhsan Bey, Şakır Bey. Aydın: Tah
sin Bey. Edirne: Hüseyin Rıfkı Bey. Ordu: Ham
ili Bey, Halil Bey, İsmail Bey, Reeai Bey. Erzu
rum: Halet Bey. Ergani: İhsan Hâmid Bey, Kâ
zım Bey. İzmir: Seyyid Bey, Mahımud Celâl Bey, 
Osmanzade Hamdi Bey, Rahmi Bey. Urfa: Ali 
Bey, Yahya Kemal Bey. İzmit: Mustafa Zeki 
Bey, İbrahim Süreyya Bey, Mustafa Bey, Saf
fet Bey, İbrahim Bey, Şükrü Bey. Elâziz: Hü
seyin Bey, Mulhiddin Bey, Mustafa Bey. İsparta: 
Hüseyin Hüsnü E efendi, Hafız İbrahim Efen
di, Mükerrem B-ey. İstanbul: İsmail Canbolat 
By, Hamdullah Sulbhi Bey, Fethi Bey, Akçura-
oğlu Yusuf Bey, Hamdi Bey, Hüseyin Rauf Bey. 
Eskişehir: Emin Bey. Ertuğrul: Halil Bey, Ra-
sim Bey, Dr. Fikrelt Bey, Ahmed Bey. Bayezid: 
Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey. Bursa: Refet 
Bey, Ncati Bey, Mustafa Fehmi Efendi. Burdur: 
Hüseyin Baki Bey. Bıozok: Süleyman Sırrı Bey, 
Hamdi Bey, Bıolu: Falih Rıfkı Bey, Şükrü Bey, 
Emin Cemal Bey, Ceıvad Abbas Bey. Biga: Meh
med Bey, Şükrü Bey. Tekirdağ: Cemil Bey. To
kat: Mustafa Bey. Candk: Süleyman Necmi Bey, 
Cavid Paşa. Cebelibereket: Avni Bey. Çorum: 
Ferid Bey, İsmet Bey, Dr. Mustafa Bey, İsmail 
Kemal Bey. Hakkâri: Nazmi Bey. Dersim: Ah
med Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey. Denizli: 

Mazhar Mufiıd Bey, Necib Ali Bey. Diyiarbekir: 
Zülfi Bey, Mehmed Bey. Rıza: Ekrem Bey, Ali 
Bey, Esad Bey, Rauf Bey. Zonguldak: Halil 
Bey, Yusuf Ziya Bey, Raıgııb Bey. Siird: Halil 
Hulki Efendi, Sivas: Halil Turgut Bey, Ziya 
Bey. Trabzon: Ahmed Muhtar Bey. Gaziıamteb:. 
Ali Cenani Bey, Kılıç Ali Bey, Harfiz. Şahin 
Efendi, Kırkkilise: Dr. Fuad Bey. Karesi: Ah
med Süreyya Bey, Vehbi Bey," Ali Şuuri Bey, 
Haydar Âdil Bey. Karahisarı Şarki: İsmail Bey, 
Ali Süruri Efendi. Karhisarı Sahib: Ruşen Eş
ref Bey, Ali Bey, Musa Kâzım Bey, İzzet U M 
Bey. Kastamonu: Halid Bey, Ali Rıza Bey, Nec-
medjdin Mdlla Bey, Hasan Fehmi Efendi, Ahmed 
Maihir Efendi. Kozan: Ali Saib Bey, Ali Sadi 
Bey. Konya: Musa Kâzım Efendi, Musltafa Efen
di, Niaim Nazım Efendi. Kayseri: Salbit Bey. 

Kırşehir: Yahya Galilb Bey, Malhbup Efendi. 
Gelibolu: Celâl Nuri Bey. Gümöşane: Hasan 
Fehmi Bey, Veysel Rıza Bey. Kângırı: Ziya Bey, 
Rifait Bey. Kütahya: Ragıb Bey, Nuri Bey, Re-
eeb Bey. Giresun: Şevket Efendi, Tahir Efendi, 
Kâzım Bey, Hacim Muhilddin Bey. Mardin: Ya
kılıp Kadri Bey, Neeib Bey, Albdürrezak Çelebi 
Efendi, Devriş Bey, Albdülgaıni Bey. Mersin: Be
sim Bey. Maraş: Hacı Mehmed Efendi, Midhat 
Efendi, Tahsin Bey. Malatya: Dr. Mehmed Hil
mi Bey. Menteşe: Yunus Nâdi Bey, Esad Efendi. 
Muş: Osman Kadri Bey, Hacı İlyas Sami Efen
di, Ali Rıaa Bey. Niğde: Galib Bey. Vah: Mü-
riiıb Bey, Hakkı Bey, İbrahim Bey. 

(Reddedenler) 

Erzurum: Cazını Efendi. Kastamonu: Meh
med Bey. Konya: Mustafa Feyzi Efendi. 

(Müstenkifler) 

Erzurum: Ziya Bey. 
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