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BtatâNIGt CELSE 
Aç*n* Saati i 145 (BatfeaaJevfli 

REİS :fidndi Reis Vtfsai Hasan Fehmi (Beyefendi 
KÂTtPUER : F<e?yaz AS Bey (Yonga*), Cevdet Bey flöifeftya) 

REİS — Meclis küşad ddfldi. Zalbtt sabık oku
nacak. Diıtleyinfe efendim. 

(Kâtip Feyyaz Ali Bey zaptı sabık hulâsasını oku
du.) 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

'Bilinci Oefee 
RöJssarti Vekai Vehbi Efendi HaBretferinîn tahtı 

rîyasetterfntfe zevali saalt bir buçukta inÜkat ettli. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Memuriyeti tercih eden Van Valisi Kadri Beyan tetg-
rafnantesi okunarak mebuKhji&aın 'istifası kabul, muh-
tefif mahallerden müdafaada sebat edamesine da'ir 
vatük eden tellgratflaıta cevap veramfisî tensip, en
cümenlere İntihap edfflen âzafer hafldkmdaiki birinci 
şube mazbatası frerayi malûmalt kıraart, bazı azanın 
mezunöyötterme daür Divanı Riyaset karatı kabul ve 
Heyeti VeMeden mevrut Evkaf Bütçesi Muvazenen" 
Malîye Encümenine haıvate edödi. Tasvip karatfiyle 
Lâyiha Encüm£nMan Heyeti Umumiyeye muhav-
vel masken icraları hafldktridaM tefcöf Adliye, bekâr
lık veatgj&i hakkmldalkii teklif Muaveneti îötinaiye, 
ondu mensubimin maaşaltı hafcfcmdaki teklif Müda-
faai Mifiiye ve istihbarat Müdüriyeti Uımumllyaftmn 
Dahiliye Vekâletine raptı hakkındaki teMif Dahi
liye Encümenlerine havale edildi. Mütekaidin, eytam 
ve eratnâ maa^atı hakkındaki takririn reddine daîr 
Lâyiha Encümeni maBbatası kabul öhınarak Gümtt-
şane Mebusu Hasan Fehmi Beyin bütçeye dair tek
lifi kanuriMnin müzakeresine geçiM. Heyeti Uimı-
mîyösi hakkmdalki müzakerenin katör/etflıylie maddele
re gecltmesine dair Kastamonu Mebusu Suat Beyin 
takriri kabul olunarak (1) nti maddeye gedildi. Bu 
madde hakkında rnüzalkjere cereyanı ederek nihayet 
teklifi kanuni Dahüiye Vekâletimin talebine binaen 

ıtdttic edilmek üzene Heyeti Vekfteye havale otuödu 
Ve tenflffite fobi cebe tatil edikti. 

İkinci Oefee 
(ReKtearti VeMİ Vehbi Efendi HazretferinSn tahtı 

•riyaısetöeriride zevaSi saalt 3tde kuşat edMİ. Caıtik 
Mebusu Nafiz Beyin Ankara belediyesi hakkındaki 
sual takriri Dahiliye Vekâletine havafe olundu. fe#-
da Encümeninin; mezutııen infftâk eden âzaiann yer-
ferine şuabattam titrer âza intihap «ffitoesSne dalir 
mialekfceresi kıraat ve Bursa Miebusu Şeyh Servet Efen
dimin tecavüz müddetinin mazeret addedilmesi hak
kındaki takrM kabul olunarak mekâtîbi sultaniye ve 
daıttlmuafllfenMsr hakkındaki teküfj kanun%ıin mü
zakeresine geçildi. Bflalhaıra DahUvve Vekâleti Ve-
lürli Adnan Beyefendinin Konya hâdisesi haftkındalkS 
•izahati İstima edildi. Bozkır hâdisesinde şehit edilen 
kaymakam Demir Asaf Beyin ailesi hakkındaki iz
mît Mebusu HamdU Beyin takriri reddedilip perşem
be günü üçfiflma tjdütnek üzere saat 4,IO*da İçtima ni
hayet verHdi, 

Kiyaseti Saniye Vekili Kâtip 

Hasan FetornM Feyyaz Afi 
Katip 
Cevdet 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Yok sesleri). Zaptı sabık hulâsasını ka
bul edenler lütfen el kaldır&ın. Aynen kabul edamıiş-
tör efiantfm 

8.— SUALLER VE İSTİZAHLAR 

1. — Cebelibereket Mebusu ihsan 'Beyte refiki

nin, ordunun ne dereceye kadar iksa edilebileceğine 

dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual tabiri. 

REİS — Askerlerin itası hakkında bir sual takriri 
var. Fakat müsaade buyurursanız bunu evrakı vaıü-
deys çıkardıktan sonra müzakere edelim. (Muvafık 
sesleri). 

— 119 — 
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*. — MİUHIlEIilF EVRAK 

/. — Şehidi Merhum Hafız Hüseyin Beyin hem-
stresinden mevrut taziye cevabı. 

REİS — Merhum Hafız Hüseyin Beyin afilesine 
yazılan tazûyetnameye cevaben hemşireeiöin bir mek-
tuta, var, arau buyurursanız dkjuyaLm. (Okunsun 
sesten.) 

Efertdi bfeaıderleıöm! 
Tarafı aiiyyeferiııden İrsal buyurulfeıı tazöyename-

rtfcıi hürmet ve İftiharla ahzeyledSm. Münderecatındalki 
mıemnumyatıi mabsusamm izaih ve İkraflndan cidden 
âcizim. Binaenaleyh miogayri haıddin azîm tesekkür.-
tenkm talkldiım ederim. Aittik Oenalbı halk ve feyyazı 
murttalk Hasretleri zaltıâlinîzi ve bakide kafan mer
humu pür fszail gibi daüha nice kahramanlara tuKi 
ömürler insanîyle sabrü cemü ve ecri cazSl jtısan bu
yursun... Evet 'hepimiz biliyoruz ki bu dünya fari-
dtr, öfiim detdîkleri musibet bizi meride düşdüğümüz; 
günden itibaren lâhde doğru sövka başlar. Elbet bir 
gün. gelecek er geç bte de o tarifca vasıl alacağız. Yal
nız öriden giden sırasını savmış oluyor. Bunu tülir 
ve tafedir ederiz. LâMn merhum zifezalflîn daha bir 
müddet yaşaüığmı arzu ederdim; Oünikü yavrulaırım 
pek küçücükken parterimden intfikâ'k etmişlerdi'. 

î. — Maraş Mebusu Yakup Hamal Beyin mebus
luktan istifasına dair Maraş mutasarrıflığının telgrafı. 

REİS — Maraş Mebusu HamUdi Beyfln memuriiye-
ti tercÜh ettiğine dair Maraş mutatsanTrfınm telgrafı 
vardır, Okunmascm araı eder mubinfe? (Hayır seste-
ri> o halde İsmi def terklen tayyedifecelkıtlir. 

NAFİZ BEY (Canıik) — Hayır efeadlim, Mec
liste okunup istifası kabul edilmek tâzımgefir. 

RBİS — Kendisinin istöfatsı yoktur. Memuriyetü 
tercih etniğine dair mahalli mutasarrıfımın telgrafı var
dır. 

NAFÎZ BEY (Oaniilk) — İstifası oimalk lâzım ve 
bu teeffa da Mecliöce kalbul edilmek icafbedter. 

MALÎYE VEKİLİ FERtT BEY (İstanbul) — Me
muriyeti tercih efcmekîe istifa etmiş demektir. Binae
naleyh başka şeye lüzum yoktur. 

REİS — Efendim; bu mutaısarrrfm işarını &tifa 
şdkîsnde kaibul buyuruyor musunuz (Gürültüler). Ka
bul edenler el kaldırsın. Kalbul edifaıîöHir efendim. 
Mesele haitofondu, 

Maamafih merfnumu mağfuru hakiki bir peder ola
rak tanıyorlar, mumaileyhin ağıışunda neşvünema 
feuhıyoıfordı. Ah işıte zavallı yavrularım bUk-es ve ye
time kaldıklarını şimdi hrssıetcifer. 

Ne diyelim bu da bir citvei ralbfoaınîiyedir. Elhülfc-
ıriü İiBâİL 

% TeşrMevvel 1336 
Merhum Hafız Hüseyin Bey 

Hemşiresi 
Hadflye 

REİS — ftltria hâtol oktu. Maraş Mebusu Yakup 
Hamd'İ Beyin... 

VDHlBt BEY (Karesi) — Reis Bey; bunun aifesi-
ns maaş taMsi hafcifctrJda teşebbüs edüecelkM, yaprl-
di mı?... 

IREÎS — Heyeti Vdkileden öyle bir teklif gelıeceM 
'zannederim. Geldiği vaüdît İtabını asm ederfe. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (fetanbul) — Bu 
meselenin MecHsjde hürui mîteaılceresirtde Emin Beye-
fenldıi buyurdular 'kii; hemşiresi Hanım esasen zaitül-
zaVotir, maaş tahsisine (üzüm yoktur. Başka kfaiBesî 
üîmaldığı söylenmiştiî. Onun itin Heyeti Vekile de 
bunun hakkında bir şey yapmamıştır efendim, 

2. — Sivas Mebusu Hayri Beyin, mezuniyet veril' 
mediği takdirde istifa edeceğine dair telgrafı ve Di
vanı riyaset kararı. 

REİS — Srvas Mebusu Hayri Beyin msaurviyetS 
haHcIkmlda DıVanı riyasetin karan okunacak : 

Divanı Riyaset Karan 
Sııvas Mebusu Hayri Beyin, merbut telgrafı 19 

Teşrinievvel 1336 tarihinde münafciit on sek'lzlmci Di
vanı Kiyaset İçtitnatnda tezekkür edilerek talep emtiği 
mezuniyetin 'itaısı tensip edilmem^ptBr. İzin verilmedi
ği takdirde Mecliils azaîiğîHdan istifası talep edKldi-
ğine nazaran icabın m tezekküriyle Öir karara raptı 
Heyeti Urauımliyeye ar zolunur efertdim. 

StJLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu zat 
Mediöte bir hafta kadar bulunup M ay mezuniyet 
alarak gilbft ve hâlâya gelmedi. Binaenaleyh bu âdeta 
bir istifadır. 

MUSTAFA BEY (Karafhlîsarı Şarki) — tsttifa ede
bidir. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydtn) — Efendim maKe-
ret telgraf okunsun, ne İmiş mazereti anlayahım. 

2. — Â2A!Yt KtRAM MUAMELATI 

— 120 — 
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Büyük Millet Meclisi Riyaset Oelöaslne 

Bazı esbabı tııftubiyetien dolayı Ankara'ya gele
meyeceğim. îlk baharda Meclise iltihak ötmek üzere 
bilâ tazminat mezuniyetin imkânı varsa İcrasını ak» 
halde tefcîfamıın 'kabulünü rica ederim. 

ıScvas Mebusu 
Hayri 

REÎS — Mezuniyet vermezseniz istifa ediyor. Bu
nu Divanı Riyaset Heyeti Celilenizin takdirine bırak
tı. (Mezuniyet verni'iyoruz sesleri.) Evvelâ masumiyeti 
reyi âlinize arz edeceğim, kabul editonease Jksıcd şık 
reye vazoPunur. Binaenaleyh mezuniyeti kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. O halde isti
fasını kabul edenler ellerim kaldırsın. Isteifaısı kabul 
edıbrû$Ur efendim. 

3. — Memuriyeti tercih eden Trabzon Mebusu 
Hamil Beyin müstafi addolunması. 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle tatille
rinin kaldırılması hakkında teklifi kanunisi, (2/120) 

REÎS — Devairde öğle tatillerinin kaldırılması 
hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin bir teklifi 
var, Layiha Encümenine veriyoruz. (Anlaşılmadı, 
okunsun sesleri) Layiha 'Encümeninden geldiği vakit 
okunur efendim. 

FUAT BEY (Çorum) — Bu nastl kanun olur efen
dim? Bu, devairde örf ve âdet olarak vazedilmiş bir 
usuldür. Bu bir kanun değildir ki Layiha Encüme
nine gönderelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
malumuâlkriz her vakit görüyoruz, devairde memu
rin vazifeleri basma saat dört dört buçuğa kadar an
cak gelebiliyorlar. Beş buçuğa kadar çalışıp öğle ye
meğine gidiyorlar. Köylü on saat mesafeden kalkıp 
geldiği vakit daireyi kapalı buluyor, birkaç saat bek
liyor. 'Binaenaleyh aksama köyünde avdet edemiyor, 
'hanlarda, kahvelerde perişan oluyor. Bu öğle tatili
ni ikaldırarak sabahleyin biraz geç gidilse ve akşam 
üzeri de biraz erken çıkrlsa daha muvafık olur ve 
ashabı mesalihin İşi de teehhür etmez. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bunun esasına ge-
çemeyjz. Layiha Encümenine havale edilip edilmeme
si mevzuubahistir. 

DR. SUAT BEV (Kastamonu) — Efendim; ka
bul ettiğimiz nizamname] dahilide sarahat vardır. 

4. — Memuriyeti tercih eden •Kângtrt Mebusu Müş
tak Beyin müstafi addolunması, 

REİS — Mebuslukla memuriyetin içtima etmeme
si hakkmdalki kanun, malumu âtileri veçhile, 5 Eylül 
1336 tarihimde kabul editdİ. Meclisi âtimizde o vafldt 
aza olarak hazır- bulunup ta ahiren 16 Eylül tarihin
de memuriyeti tercihan Meclisinizden ayrılan Trab
zon Mebusu Hamit Bey ve Kângırı Mebusu Müştak 
Bey - ki 15 eylül tarihinde Meclisi Alinizden ayrıl
mışlardır - birisi Trabzon Valiliğini tercih ettiği gibi 
diğeri Erzurum ser mühendisliğini kabul etti. Bu ze
vatın memuriyet ve mebusluğu tercih edip etmedik
lerine ait bir kayıt yoktur ve bir şey de vermediler. 
Fakat kanunu kabul ettiğimiz zaman burada bulu
nuyorlardı. fnfikak ettikleri tarihleri de arz ettim. 
Bunları müstafi addedip etmemekte Heyeti Celileniz 
muhtardır. Bu iki zatın müstafi addedilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Müstafi addedilmişlerdir. Kayıt
ları terkin olunacaktır efendim. 

Arkadaşlardan birisi layihai kanuniye teklif ettiği 
zaman Layiha Encümenine havale edilir ve buradan 
geldiği zaman lehte ve aleyhte söz söylenir. Evvelce 
Layiha Encümenine gider. Olabilir ki Layiha Encü
meni; böyle bir şey kabul edilemez der ve mesele ka
panır. Müzakere edilsin derse o vakit müzakere ce
reyan eder. 

REİS — Layiha Encümenine gönderilmiştir efen
dim. 

2. — Diyarbekir Mebusu Hacı $ûkrü Beyin, milli 
ordu teşkili hakkında teklifi kanunisi (2/119) 

REİS — Milli ordu teşkilatı hakkında Diyarbekir 
Mebusu Hacı Şükrü Beyin teklifi kanunisi var. Okun
masını arzu buyuruyor musunuz? (Okunsun, Layiha 
Encümenine gitsin sesleri) 

Efendim okunsun mu? (Okunsun, Şükrü Bey iza
hat versin sesleri) 

Büyük Milet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Orduyu hümayun namını taşımakta olan haliha

zırdaki ordu teşkilatı birtakım zaruri meratip kade
melerini havi 'olmak suretiyle kendi dahilindeki inzi
batı temin etmektedir. Harbi umumi badiresinden 
sonra milletlerin kanaatlerinde tezahür eden harekâ
tı kıkilabiyeye, teşkilatı hazıra! içtimaiyeyi bildiği
miz gaye ve mecralara sevkettiği bir zamanda em-
peryal mahiyetindeki teşkilatı askeriyenin milletlerin 
arzularıyla kabili telif olamayacağı artık bütün sa-

4. — TEKLİFLER 
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rahat ve vuzuhiyle taayyün ve tahakkuk etmiştir. 
Hâlihazırdaki ordumuz tamamen millidir ve milletin 
meram ve iradesinin vasltai husuhdir. Binaenaleyh 
orduyu hümayun teşkilatım ve bilhassa aıeratip ka
demelerini daha ziyade millileştirmek ve kadrosu da
hilindeki uhuvvet ve tesanüt fikirlerini daha ztyade 
takviye etmek, bir ordu için esbabı muvaffakiyetten 
olan itaat, sadakat ve inzibat hislerini daha amik bir 
surette tesis etmek için berveçhizir raevaddı kanuni-
yeyl Büyük Millet Meclisinin nazarı tasvip ve tas
dikine arz ve teklif ederim. Millî ordu teşkilatı ber-
veçhizirdir. 

MADDE 1. — A) MİHi ordu cüzü tamım aske
risi fırkadır. Fırkalar da gruplardan teşekkül eder. 

B) Her fırka üç alaydan ve ter alay üç tabur
dan ve her tabur üç bölükten ve her bölük üç ta
kımdan terekküp eder. 

Ç) Her filikada bini sahra diğeri cebel olmak 
üzere iki taburdan ve her tabur üç bataryadan mü
rekkep bir topçu alayı bulunur. 

D) Her fırka birer bölüklü bir süvari alayı bu
lunur. 

H) Her taburda dört makineli tüfekten mürek
kep bir ımtralyöz bölüğü bulunur. Süvari alayma ay
rıca bir bölük ımitralyöz verilir. 

V) Her fırkada bir istihkâm taburu ile bir sıh
hiye, bir telefon ve telgraf müfrezesi bulunur. 

MADDE 2. — Milli ordunun meratîbi bervecbİzir-
dir. 

A) Rütbei askeriye umumiyetle mülgadır. Yal
nız başkumandan ile grup kumandanları, Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi; paşa unvanını haiz bulunacak
lardır. Paşalık unvanım Büyük Millet Meclisi tevcih 
eder. Diğer rütbei askeriye berveçhizirdir. 

B) (Milli orduda fırka, alay, tabur, bölük, takım 
kumandanlıkları rütbesi vardır ve kumandanlar yal
nız bu isimle tevsim olunur. 

C) Rütbeler, ahlak, tecrübe, iktidar, fedakârlık 
ve bitgâ noktai nazarından tevcih olunur. 

D) Milli orduda evsafı matlubeyi haiz olmayan
ların - rütbei sabıkai askeriyeleri ne olursa olsun - ken
dileri tekaüde sevkoluourlar. 

MADDE 3. — MilK ordu kıyafeti askeriyesi : 
A) Elbisei askeriye ve kalpak haki renktedir. 
B) Başkumandan kalpağına kırmızı bir tuğ ta

kar. 
C) Erkânı Harbiyei Umumiye Reisıi ve grup ku

mandanları kalpaklarına beyaz tuğ takarlar. 

D) Fırka kumandanları kalpaklarına ay yıldız 
takar. 

He) Alay kumandanları yakalarına birer ay, ta
bur kumandanları yakalarına üç, bölük kumandan
ları iki, takım kumandanları birer yıldız takar. 

V) Doktorlar, baytarlar ve esenafı askeriye eski 
işaretlerini yakalarına takarlar. Diğer memurini as
keriye milli efrat kıyafetindedir. 

MADDE 4. — Milli ordu maaşatı berveehi zirdir. 

Lira 

A) Başkumandan 500 
B) Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 400 
C) Grup kumandanları 350 
D) Fırka kumandanları 250 

He) Alay kumandanları 200 
V) Tabur kumandanları 150 
Z) Bölük kumandanları 100 

Ha) Takım kumandanları 75 
Ti) Doktorlar iki sımftır : 
Birinci smıfa 200 
İkinci sınıfa 100 
Y) Baytarlar iki sınıftır: 

' Birinci smıfa 150 
İkinci sınıfa 100 
K) Eczacı, cerrah, esnafatı askeriye 75 
L) Taydnat usulü mülgadır. Hademe, se

yis, arabası olarak asker istihdam edilemez. 
M) Ketebei askeriye iki sınıftır: 
ıBİrinci sınıfa 100 
İkinci sınıfa 75 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Anlamıyoruz. 
BİR MEBUS EY — tzahat versinler. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 

Yüz lira da benden. (Handeler) 
REİS — Müsaade buyurun, dinleyiniz beyim. 

MADDE 5, — Mitli ordu mekâ<teibi : 
A) Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin tahtı 

emir ve teftişinde bir mektebi harbiye ile bir erkânı 
harbiye mektebi vardır. 

B) Erkânı harbiyeye tefrik olunacak zabıtan 
mektebi harbiyeden kıtaata tevzi edilip beş sene kı
talarında iktidarı askeri yeleriyle temayüz eden zabı
tandan olacak, bunlar iki sene Erkânı Harbiye mek
tebinde tedrisatı âliyei askeriye gördükten sonra ordu
ya iade olunacaktır, 

C) Bunların hiçbir imtiyazı yoktur. 
D) Fırka ve grup kumandanları maiyetinde is

tihdam olunurlar. 
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He) İspatı ehliyet edemeyen ve tecrübe sahasın
da matlup seciye gösteremeyenler eski vazifesine iade 
olunur, 

MADDE 6. — Milli ordunun ahzı asker devaîri : 
A) Halk idaresi teşkil oluncaya kadar yalnız ah

zı asker şubeleri kalacak, kalem ve devam sairesi 
iağvolunacaktır. 

B) Her şubede bir tabur kumandanı ve üç takım 
kumandanı ve bir ikâtjp bulunacaktır. Her şube efrat
tan beş yazıcı 'istihdam eder. 

MADDE 7, — işbu kanun tarihi neşrinden iki man 
sonra tatbik edilmiş olacaktır. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi 'Heyeti Vekilesİ memurdur, 

20 Teşrinievvel 1336 

/. — Urfa Mutasarrıfı Sabıkı Nusret Bey aile
sine maaş tahsisine dair kanun layihası. 

RElS — Merhum Nusret Beyin ailesine maaş tah-

1. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, çayın 
bandrolü tabi tutulmasına dair teklifi kanunîsi ve 
Layiha Encümeni mazbatası. (2/106) 

REÎS — Çaydan İstihlak resmi aftzi hakkında 
Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin teklifinin red
dine dair Layiha Encümeni mazbatası okunacak : 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Mağaza ve dükkânlarda füruht olunan çayların 

birer ve yarımşar kiloluk paket derununda füruhtu 
ve bunlardan yüzde yirmi nispetinde bandrol resmi 
ahzi lüzumuna dair Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin on maddeden İbaret teklifi kanunisi Enciime-
nimizce mütalaa ve tetkik olundu. Çavların paket de-
rununa vazından maksat toz ve toprak igibi mevaddı 
hariciyeden muhafaza ve hu suretle sıhhati umumi-
yeyi vikaye -ise, bu hususu temin belediyelerin yegâne 
vazifesidir. Yok matlup olan Hazineye varidat te
dariki ise, memaliki ecnebiyeden dahile ithal edilen 
her nevi mevaddan beş misli gümrük resmi istihsal 
edildiğine nazaran çaylardan da ayın resmin istifa 
edilmekte olduğu ve bunun haricinde bir de bandrol 
resmi vazı; esnaf ve tüccarandan ziyade müstehlik
lerin ızrarını badi olacağı cihetle, muvafık olamaya-

MALTYE VEKÎLt FERİT BEY (istanbul) -
Layiha Encümenine. 

MUSTAFA SABRÎ EFENDİ (Sürt) — Müdafaaİ 
Milliye Encümenine. 

tHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefendi; 
herkes muttali olsun diye okunmuyor mu? Ben as
kerden anlayamadım, izah 'buyursunlar. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Anlayış herke
sin şahsına göredir, 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Asyalrtaşıyo-
ruz! (Ret, ret sesleri) (Layiha Encümenine sesleri) 

REİS — Layiha Encümenine veriyoruz efendim. 

sisine dair Heyeti Vekilenin bir teklifi vardır. Kaya-
nini Maliye ve iMuvazenei Maliye encümenlerine ve
riyoruz, 

cağından teklifi mezkûrun Encümenimizce reddine 
karar verildi. 

16 Teşrinievvel 1336 
Layiha En. Rs. Na. M. M. 

Sinop Yozgat 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 

Ali Vefa 
REtS — Efendim, Encümen mazbatası reddi mu-

tazammındır. Encümen mazbatasını kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul edildi. Binaen
aleyh teklif reddedilmiştir. 

2. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, müstantikle-
rin müddeiumumilerin fevkma ısadına dair teklifi ka
nunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/172) 

REtS — Müstantiklerin, müddeiumumilerin fev
kine ısadı hakkında Aydın Mebusu Tahsin Beykı tek
lifinin şayanı müzakere olmadığına dair Layiha En
cümeni mazbatası var, 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Müstantik vezaifinîn kesbi ehemmiyet etmesi ha

sebiyle müstantikliğin müddeiumumilik fevkinde ad-
diyle müddeiumumilerden ahlâkan ve İktidaren kesbi 

3 . — LÂYİHALAR 

7. — MAZBATALAR 
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liyakat edenlere derecei terakki ve terfi Mhaz edil
mesi lüzumuna dair Aydm Mebusu Tahsin Beyin En
cümenimize muhavvel teklifi kanuni mahiyetinde ol
mayan takririnin müzakeresine mahal olmadığı mü 
talaasıyla Makamı Celüi Riyasete iade ve takdimi te
zekkür kllmdı. 

16 Teşrinievvel 1336 
Layiha En. Rs. Na. M. M. 

Sinop Yozgat 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

(Pekâlâ sesleri) 
REÎS — Sayam müzakere olmadığı kabul eden

ler el kaldırsın... Şayanı müzakere görülmedi. 
3. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, Müdafaai hu* 

kûk cemiyetlerinin umuru maliyesi hakkında teklifi 
kanunisi ve Layiha Encümen! mazbatası. (2/110) 

REtS — Müdafaai hukuk cemiyetlerinin hesaba-
tına dair Adana Mebusu Zekâi Beyin takririnin şaya
nı kabul olmadığı hakkında Layiha Encümeni maz
batası var okunacak : 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Müdafaai hukuk cemiyetleri vezneleri hesabatuıın 

mülkiye ve Malrye müfettişleri tarafından tetkik ve 
teftiş ve müdafaai hukuk cemiyetlerinde suiistimali 
görülenlerin İstiklâl Mebâkimince tecziyeleri lüzu
muna dair Adana Mebusu Zekâi 'Beyin Encümeni
mize muhavvel teklifi kanunisi mütalaa ve tetkik 
olundu. Değil müdafaai hukuk, kâffei cemiyatm in-
delıfctiza muamelatım teftiş ve hesabatım tetkik Hü
kümetin cümlei vezaifmden olduğu ve cemiyeti mez-
kûrede suiistimal edenlerin emri tecziyelerine zaten 
mani kanuni de bulunmaması hasebiyle bunların is
tiklâl mehakiminde muhakemeleriyle gayei teşekkülü 
malum olan mehakimi mezkûrenin beyhude tezyidi İş
tigalleri muvafık olamayacağı cihetle teklifi mezkûr 
Encümenimizce reddedilmiş ve binaenaleyh Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

16 Teşrinievvel 1336 
Layiha En. Rs. Na. M. M. 

Sinop Yozgat 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

REİS — Layiha Encümeninin mazbatasını kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Layiha Encümeninin 
mazbatası kabul edildi. 

4. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, talebe ve 
muallimlerin askerlikten istisnası hakkında teklifi ka
nunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/103) 

RBlS — DarüJmualIimkı talebesiyle birfiH hizmet 
eden muallimlerin askerlikten -istisnalarına dair An
talya Mebusu Rasih Efendinin tekhfi hakkında La
yiha Encümeni mazbatası var, Müdafaai Milliyeye 
havale ediyoruz. Okunmasını arzu buyuruyorsanız... 
(Hayır, hayır sesleri) Müdafaai Milliyeye havale edil
miştir, 

5. — Trabzon Mebusu Müsrev Beyin, erkân, üme
ra, zabitan ve mensubini askeriyeden olan mebus
ların, bu devrei intihabiyede mezun addolunmaları
na dair teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni mazba
tası. (21107) 

REÎS — Büyük Millet Meclisi azasından bulu
nan zabıtanın bu senei içtimaiyeye mahsus olmak 
üzere mezun addedilmeleri hakkında Hüsrev Beyin 
teklifinin reddi hakkında Layiha Encümeni mazbata
sı okunacak : 

NBBÎL EÛFENDl (((Karataarısahip) — Evvelden 
böyle bir fikir vardı, reddolundu. 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi azasından bulunan erkân, 

ümera, ve zabitantn bu defaki devrei İntihabiyeye 
mahsus olmak üzere azahklarrnuı devamı müddetin-
ce mezun addedilmeleri lüzumuna dair Trabzon Me
busu Hüsrev Beyin Heyeti Unaumİyeden muhavvel 
tekhfi kanunisi Encümenımrüzce mütalaa ve tetkik 
olundu. Süfera, ordu ve kolordu kumandanlıkları 
müstesna olmak üzere, memuriyetle mebusluğun bir 
zat uhdesinde cenündeki mehazir Heyeti Uımnmyece 
duridiraz münakaşa edilmiş ve neticeden sıfateynin 
şahsı vahidde içtimai caiz olamayacağına dair hâsıl 
olan kanaati umumiye nisabı ekseriyet kanuniyle tev
sik ve teyit olunmuştur. Binaenaleyh kanunu mez
kûrun dördüncü maddesini tadil ve fazlaca istisnai 
bir muamele teşkiline mecburiyet olmadığından tek
lifi mezkûrun reddine karar verilmiştir. 

16 Teşrinievvel 1336 

Layiha En. Rs. Na. M. M. 
Sinop Yozgat 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ali Vefa 

REİS — Layiha Encümeni mazbatasını kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Encümenin noktai na
zarı kabul edilmiştir. 
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6. — Antep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rüfekasmm, 
zabıtan maaşatmın tezyidi hakkındaki teklifi kanuni
si ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/99) 

REİS — Zabıtan maaşatınm tezyidine dair Kılıç 
Ali Bey tarafından verilen takrir hakkında Layiha 
Encümeninin mazbatası vardır. 

Bu baptaki kanunla birleştirilmek üzere Encümeni 
aidine veriyoruz. (Hay, hay sesleri) 

MUSTAFA BEY <Karahisarışarki) — Küçük za
bitler de dahil mi? 

7. — Kadın kaçırmak maddesinden mahkûm Kır
şehir'in Çağırtan kariyesinden Osman oğlu Süleyman' 
m bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Kadın kaçırmak maddesinden dolayı 
beş sene, cezaya mahkûm Osman oğlu Süleyman'ın 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Adliye 
Encümeninin mazbatası okunacak•: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Karı kaçınmak maddesinden dolayı beş seneye 

mahkûm olup İS Recep 1334'ten beri Kırşehir Ha
pishanesinde mahpus bulunan Kırşehir'in Çağırtan 
kariyesinden Mustafa Beşe oğullarından Osman oğlu 
Süleyman'ın devrei ulâ tederrüne müptela olduğu ve 
hapishanede kalması illetinin diğer mahpus ine de si
rayeti ihtimalini tevlit etmekte bulunduğu Kırşehir 
merkez belediye etıbbası tarafından müştereken ve
rilen rapordan anlaşıldığından bahisle merkumun af
fı hakkındaki evrak Adliye Vekâletinin 28 Eylül 1336 
tarihli ve 272 numaralı tezkeresiyle rapten tevdi ve 
havale olunmakla tetkik ve mütalaa olundu. 

Bu baptaki tabip raporu ve meclisi İdarei liva 
mazbatasına nazaran işarı vaki musip ve muvafık gö
rülmekle merkum Süleyman'ın affı lüzumuna karar 
ita Duyurulmasının Heyeti Umuraiyeye teklifi tezek
kür kılındı. 

Reis M. M. 
Karafeısarısabip Canik 
Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz 

Kâtip Aza 
Sinop Kırşehir 

Mehmet Şevket Bekir 
Aza Aza 

Denizli Siirt 
Yusuf Mustafa Sabrİ 

REİS — Efendim mazbata hakkında mütalaa var 
mı? Adliye Encümeni mazbatası mucibince affım 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

8. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm Ma
den'in Yeniyaban kariyesinden Hasan oğlu Hakkt 
ve Hasan oğlu Celâl hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Yeniyaban kariyeli hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Hakkı ve refiki Celâl hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeninin mazbatası oku
nacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zile isyanına iltihak ile gasp ve garet ve 'katil ve 

jandarma ve kuvayi milliye takip müfrezelerine silah 
istimal ederek müsademede bulunmak maddelerin
den dolayı maznunu aleyhüma Maden Kazasının Ye
niyaban karyesinden Hasanoğlu Hakkı ve Hüseyin 
oğlu Celâl haklarında Maden bidayet mahkemesince 
icra kılınan muhakemeleri neticesinde hareketlerinin 
tevafuk ettiği Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne tevfikan verilen 
İdam hükmü muvafıkı usul ve kanun ve esbabı sü-
butiyeyi havi olduğu ledettetfcik görülmekle tasdik 
ve infazını Heyeti Umumiyeye arz ve teklif eyleriz. 

19 Teşrinievvel 1336 

Adliye Encümeni Reisi 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Kâtip 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Aza 

Denizli 
Yusuf 

M. M. 
Canik 

Ahmet Nafiz 
Aza 

Kırşehir 
Bekir 
Aza 

Siirt 
Mustafa Sabri 

Aza 

Feran zimethal olup <ve meselede müteşebbis bulun
duklarından 45 ve 46 ncı maddeler mucibince müs-

teMmi mücazat olmaları kanaatindeyim. 

Hacı Nuri 
<Ka!bul sesleri), 
REİS — Efendim, mazbata hakkında söz isteyen 

var mı? 
TAHSİN BEY (Aydın) — Adliye encümeninin 

teklifi mi bu efendim? 
REİS — Evet efendim, Adliye Encümeninin 

maabatasıdif. (Okunan muvafıktır, sesleri). 
Efendim, Adliye Encümeninin mazbatasını ka

bul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Tâyini 

esami ile reye konsun, böyle şey olur mu? 
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REİS — Tâyini esamrye hacet yek, tasdik tara
rıdır. 

NAFİZ BEY (Canik) — Aleyhinde bulunan var
sa söz söylesin efendini. 

RBİS — Efendim, Adiye Encümeninin mazba
tası mucibince hükmün tasdikim kabul edenler el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler et kaldırsın... Hüküm 
tasdik ve kabul edilmiştir. 

9. — Boduroğlu Ahmefin bakiyesi müddeti mah
kûmiyetin affine dair kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — KastamonuMa mevkuf Boduroğlu Ah
met hakkında mahallinden bazı mevadtn istilamı lü
zumuna dair Adliye Encümeninin mazbatası vardır. 
Adlîye Vekâletine tevdi ederiz, cevabını alırız. Bu 
mesele sayanı müzakere değildir. 

10. — Hıyaneti vataniyeden beraet eden Ulu
borlu'nun Sikirkent nahiyesinden Kuluzade AH ve 
mahdudumu Nuri Efendiler hakkındaki evrakın gön
derdiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1) 

18 Teşrinievvel 1336 

Adliye En. Rs. 
Karalhlsan Sahip 

Mehmet Şükrü 
Kâtip 
Snop 

Mehmet Şevket 
Azît 

Denizli 
Yusuf 

Aza 
Kengırı 

M. M. 
Canik 

Ahmet- Nafiz 
Aza 
Sürt 

Musttafa Sabrı 
Aza 
İçel 

Şevki 

Neşet Nâzım 

ıREÎS — UIulborluMa biyaneti vataniye ile müt-
tehem iken beraet eden Ah Efendi hakkındaki hük
mün tasdİkına mahal olmadığına dair Adliye En-

(1) Adliye Encümeni mazbatası. 
İşbu evrak encümenimizde maateferrüat tetkik 

edildi. Maznunlar hakkında Uluborlu kazası Bidayet 
mahkemesinden sadır olan hüküm merkumanın be-
raetini mutazammm bulunduğu ve beraet hükümleri
nin Büyük Millet Meclisince tasdikına mahal olma
dığı Hıyaneti vataniye kanununun sekizinci maddesi 
mündericatından anlaşılmakla evrakın mahalline 
iadesine karar verilmesi hususunun Heyeti umumiye-
ye arzı tezekkür kttmdt, 

dümeninin mazbatası var. Okunmasını arzu ediyor 
musunuz? (Hayır sesleri), Beraet 'hükmünün tasdikı
na mahal yoktur diyor. Heyeti CelHeniz encümenin 
bu kararına iştirak buyuruyor musunuz? Adliye En
cümeninin nokta! nazarmı kaibul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

11. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kozlıca na
hiyesi muallimi Alioğlu Ömer Efendi hakkmdaki ev
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Hıyaneti vataniye İle mahkûm muallim 
Ömer Efendi hakkındaki hükmün refine dair Adli
ye Encümeni mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hıyaneti vataniyede bulunduğu İddiası ile maz

nunu aleyh ve mevkuf bulunan Teke kazasının Koz
lıca nahiyesi mektep muallimi Ömer Efendinin üç 
sene mühletle küreğe vazı hakkında kazayı mezkûr 
bidayet ceza mahkemesinden sadır olan 4 Eylül 1336 
tarihli ilâm ve evrakı müteferriası encümenimize ha
vale olunma&Ia tetkik ve mütalâa ohındu, 

Maznunu merkum Ömer Efendiye fonat olunan 
fiil haddi zatinde biyaneti vataniye hakkındaki ka
nunda tarif ve tavsif edilen ceraimden madut olma
dığından tasdikına İmkânı kanuni görülemediği ci
hetle hükmü vâknn refine ve sebebi aharla mevkuf 
olmadığı takdirde hemen Mayi sebiline karar ita 
buyuruîması lüzumunun Heyeti Umumiyeye teklifi 
tensip kılındı. 

18 Teşrinievvel 1336 

Adliye En. Reisi 
Karabasan Sahip 
Mehmet Şükrü 

Kâtip 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Aza 

Kırşehir 
Bekir 

M. M. 
Canik 

Ahmet Nafiz 
Âza 
Siirt 

Mustafa Sabri 
Aza 

Kengiri 
Neşet Nâzım 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında müttalâa var mı? 

| Adliye Encümeni mazbatası mucibince hükmün 
refini kaibul edenler el kaldırsın. Hükmün refi ka
bul edilmiştir, 

12. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Merzifon' 
un Camiicedit mahallesinden Abbasoğlu Ömer Lûtfi 

• hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ-
\ leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 
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REİS —> Hıyaneti vataniye ile mahkûm Mer-
zifonMa mevkuf Ömer LÛtfİ Etendi hakkındaki hük
mün refine dair Adliye Encümeni mazbatası okuna
caktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Tahtfişi ezhanı mucip hilafı hakikat İrsaafta bu

lunduğu iddiasiyte maznunu aleyh, olan Merzifon 
'kazasının Camİicedit mahallesinden Abbas oğlu 
Ömer Lûtfı Efendinin üç sene müddetle küreğe ko
nulmasına dair Merzifon kazası bidayet mahkemesi 
ceza dairesince ita olunan 12 Eylül 1336 tarih ve 
3 8 - 2 3 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası encü
menimize tevdi olunmakla tetMk ve mütalâa olundu. 

İcra kılınan muhakemeye ve şühudu müstemi-
anın sureti şehadatına nazaran maznunu aleyh Ömer 
Lûtfi Efendinin beyanatı vukuu hah' hikâyeye matuf 
ve masruf olup hıyaneti vataniye kanununda tarif 
ve tavsif olunan ceraimden marfut olmamasına ve* 
şu suretle hükmü vakiin tasdiki mümkün bulunma
masına binaen hükmü mezkûrun refine ve sebebi 
aharla mevkuf otmadiğı takdirde hemen tahliye se
bilinin mahalline telgrafla İşarına karar verilmek üze
re Heyeti umumiyeye teklifi tensip kılındı. 

18 Teşrinievvel 1336 

Adliye En. Reisi 
Karah'ısan Sahip 
Mehmet Şükrü 

Kâtip 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Aza 
Siirt 

Mustafa Sabri 

M. M. 
Canik 

Ahmet Nafiz 
Aza 

Denizli 
Yusuf 
Aza 

Kırşehir 
Bekir 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin mazba
tasını -kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
bu bapta maruzatına müsaade eder misiniz? Bu zat 
mahkûm obnuş.^ 

REİS — Mesele bilmiştir. 
13. — Mahbus iken askere sevkedilen tskilip'li 

Alioğlu Mustafa ve rüfekasmm afleri kap edip et
meyeceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası. 

REİS — Kaüil maddesinden dolayı mahkûm iken 
Tesküâtı mahsusa ile askere sevk ve avdetlerinden 
sonra tevkif edilen eşhasın afleri hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası okunacak s 

Adliye Encümeni Mazbatası 
işbu evrak serapa mütalâa edildi. Katil mad

desinden mahkûm iken teşkilâtı mahsusaya kayde
dilmek suretiyle gönüllü olarak askere sevkedilerek 
hizmeti askeriyelerini ifa ve usulen terhis ile yarar
lıkları görülmüş oldukları anlaşılan Mustafaoğlu 
Lûtfuflah, Budakoğlu Mehmet ve Yusufoğlu Meh
met çavuş ve kasap Alioğlu Mustafa ve Çam Hasan-
oğlu Ali Çavuşun bakiyei müddeti cezaiyelerinin affı 
İle sebebi aharla mevkuf değillerse tahliyeleri ten
sip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arzı ekseri
yetle karargir oldu. 

US Teşrinievvel 1336 
Karahİsarı Sahip 
Adliye En. Reisi M, M, 

Mehmet Şükrü Muhalifim. 
Kâtip Aza 

Muhalifim. Mustafa 
Aza Aza 

Yusuf Neşet Nâzım 
Kanunu mahsusunda tarif ediMiği veçhile merfcu-
manın mensup olduğu kıta âmirlerinden musaddak 
yedlerinde yararlık ve hüsnü Mzmet şahadetnameleri 

bulunmadığı cihetle aflerine muhalifiz. 
Ahmet Nafiz Mehmet Şükrü 

Nuri 

RBtS — Mazbata 'hakkında mütalâa var mı? 
Söz isteyen yok. Binaenaleyh.., 

ALİ RİZA EFENDİ <Batum) — Hukuku umu
miye vardır. Askere gidince hukuku umumiye iskat 
edilir mi? 

NAFİZ BEY <Camk) — Erendim, affedilen, ma
lûmu âliniz, hukuku şahsiye değildir, hukuku umu
miyedir. Bendeniz Adliye Encümeni mazbata mu
harriri olmak stfadyle bunu arz ediyorum. Fakat 
bu affe reyi şahsîm itibariyle bendeniz muhalifim. 
Çünkü bu dört kişi, diğer iki refikiyle beraber altı 
kişi, bu teşkilâtın mevcudiyetinden mukaddem is
tanbul'da Adliye nezaretine afleri hakkında baistida 
müracaat ediyorlar. Adliye nezareti de; bu adamla
rın filhakika askere gidip gitmediklerini ve gitmiş 
•iseler yararlıkları olup olmadığını mahallinden so
ruyor. Mahalli tahkikat icra ediyor. Bunların yedle
rinde terhis tezkeresinden maada hiç bir vesika mev
cut değil. Diyorlar ki; biz yararlandık yararlığımız 
görührıüştür. Etıbba muayene ediyor. Yaranın asar 
ve alâmıine dair bir şey görmüyorlar. Malûmu âli
niz, elde bir kanun mevcuttur. Seferberlikte hizmeti 
askeriyeye ıgönüllü veya muvazzafan sevkedilen ve 

— 127 — 



* s 87 21 . 10 . 133< C : 1 

esnayı harpte yararlığı - tâbiri nazarı dikkatinize 
arz ederim - fedakârlığı ve yararlığı görülenlerin ya
rarlığına dair kıta kumandanlarından verilip kolor
du ve müstakil fırka kumandanlarından musaddak 
yedlerinde vesikaları mevcut olursa badeüterhis bun
ların mahkûmiyeti sabıkları ledalârz iradesi istihsal 
edilerek affedilir diyor. Halbuki şimdiki tetkikat ne
ticesinde bunların yararlığı görüldüğüne dair yedle-
rinde tarifatı kanuniye veçhile hiç bir vesika mevcut 
olmadığı anlaşılıyor. Ancak hizmet askeriyelerini ifa 
ettiklerine dair bir vesikaları mevcut Eğerçi, ifası 
kendileri İçin de bir meziyet addedilebilirse de, hiz
meti askeriye her şahsın -borcudur, fakat Hükümetin 
affına medar olacak bir meziyet değildir, bir vazife
dir. Bu, her şahıs için bir vazifedir. Eğer bunların 
mahkûmiyeti affedilirse, dışarıda gezen ve hiç mah
kûmiyeti olmayan -hizmeti askeriyesini ifa edenlere 
de buna mukabil bir mükâfat verilmesi icabeder. 
Yahut bir adam öldürmek halktı verilmek gibi 
gayri mantiki bir neticei garibe çikar. Mademki bu 
kanunen, insaniyeten, mîlliyeten bir vazifedir, bina
enaleyh bunun ayrıca mahkûmiyetin refine sebep 
olacak bîr şey teşkil etmediği zan tundayım ve ka
nun da; vazifei askeriyelerini ifa esnasında fedakâr
lıkta bulunduğuna dair yedinde bîr vesika bulunan 
kaydiyle tasrih etmiştir. Bendeniz kendi mütalâama 
göre; bunlar fedâkârlıklarım ispat etmedikçe, sırf 
vazifei askeriyelerini Ma ettiklerinden afi arın in caiz 
olmadığı zannındayım. 

FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) — Cürüm 
nedir? 

NAFİZ HEY (Devamla) — Cürüm katildir ve on 
beş seneye mahkûmdurlar. Bunların hepsinin cürmü 
katildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, benden evvel söz söyleyen arkadaşım en
cümen namına mütalâada bulunmadılar, mazbata 
muharriri olmak sıfatiyle encümen namına idarei 
kelam etmesi lâzımgelirken şahsi kanaatlerini bura
da müdafaa ettiler. Bunun İçin tabii bendeniz encü
menin reisi olmak sıfatİyle, encümenin noktai na
zarım İzah edeceğim: 

Efendim, malûmu âlinindir ki; Kastamonu Me
busu Albttülkadir Kemali Bey, bu kabilden olan eş
hasın afları için 'bir teklifte bulunmuşlardı. Bu tek
lif Adliye Encümeninden Huzuru Alinize sevkedildi. 
O zamanlar cereyan eden müzakerelerde şöyle bir 
noktai nazar ileri sürülmüştür. Denilmişti ki; yedle-

rinde vesikaları bulunan ve terhis tezkereleri olan
lar tetkik edilir ve böyle hakları olanlar varsa mü
racaat eder, müracaatımda askerlikten kaçmamış ise
ler, kaçmaıdridarım İspat ederlerse affolunurlar. Ka
nunu mahsus 'bunları hapishaneden alırken böyle 
bir vaidde bulunuyordu. Mahkûmlar; siz askere gi
der de vazifelerinizi hüsnü ifa eder iseniz, yararlıkta 
bulunursanız, biz sizin 'bakiıyei müddeti cezaiyenİzi 
affedeceğiz diyor. Kanun başka bir şey demiyor. Ya
rarlıkları görülenlerin mensup olduğu ordu, kolor
du, fırka kumandanlarından vesika alabilmeleri için 
o fırka ve kolordu karargâhında bulunmaları lâzım
dır. Fırka karargâhında bulunmazsa efendiler, o ne
fer hangi tabur, (hangi bölükte bulunursa tezkereyi 
oradan olır. Çünkü asker fırkasının mürettebatıdır. 
Fakat mensup olduğu tabur, bölük onun yararlık tez
keresini verir. O tealkere tabii fırka karargâhından 
veyahut kolordu karargâhından verilmez. O tabur
lardan, 'bölüklerden alınmıştır. Sonra bunların ya
rarlıkları görülmüştür. Şimdi okuyacağım mazbata
da görülecektir ki, bunlar harp madalyası almış, ge
rek Çanakkale'de ve gerek Bağdat cephesinde yarar
lıklar 'göstermişlerdir. Binaenaleyh neticesinde asker
likten kaçmayarak, tamamen kanunun tarif ettiği veç
hile bu adamlar yararlık göstermişlerdir ve vazıi ka
nuna diyorlar ki; siz bize vadetmiştiniz; biz vazife
mizi ifa edersek sîz bizim ba'kiyei müddeti cezaiye-
rnizi affedecektiniz.,. Bunların bakiyei müddeti cc-
zaiyeteri kimisinin beş, kimisinin üç sene kalmıştır 
ve bir kaç sene de yatmışlardır. Binaenaleyh bizi 
şimdi affedin, işte terhis tezkerelerimiz diyorlar. Ar-
kadaşun dediler ki : Bunların bir kısmı yaran ol-
dutlarım İddia ediyorlar ve yaralı olduklarına dair 
bir şey görübnüyor. Efendiler; yaralı olmayanları 
ve yedinde terhis tezkeresi olmayanları affetmiyoruz. 
Bunlar .üç kişidir, biz onları listeden çıkarmısızdır. 
Esasen onlar listede yoktur, 

NAFİZ BEY (Canik) — Vardır, onlar da vardır, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, listede yoktur. Şimdi Okuyacağım şu cet
vel mahallinden yapılmıştır. Heyeti âliyenize izah 
edeyim': Osmancı'k'ın Keçicl mahallesinden Musta-
faoğlu Lütfullah, 13 Teşrinievvel 13Û7 de tevkif edil
miştir- Esbabı mevkufiyeti katildir. Müdüeti mahkû
miyeti on 'beş senedir. Askere şevki 1331 senesinin 
10 Mayısındadır. 1327 den 1331 senesine kadar dört 
sene hapis yatmıştır. 

NAFİZ BEY (Canîk) — Tabip raporunu okur 
musunuz lütfen? * 
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MEHMET ŞÜKRÜ DEY (Devamla) — 7 Teşri
nisani 1336 da tekrar avdet etmiş ve hapsolmuştur. 
Müddeiumumilik şimdi de bakıyei müddetini affını ta
lep ediyor. 

Suret 
Bakıyei cezaiyelerinİn affını müstedi dört neferle 

bilâhara tahkik kılınan muamelei askeriyesi üzerine 
edayı hizmet eylediği anlaşılan bir nefer ki ceman 
•beş nefer eşhası malhkûme haklarında bermucibi işarı 
âli tâyini muameleye medar olmak üzere (1) Mer
kumunun maznun ve mahkûm oldukları mesele. (2) 
Müddeti malhkûmeleri, (3) Askere zaman ve sureti 
şevkleri. (4) ilk ve tson defa tahtı .tevkif ve hapse 
alındıkları tarihe müteallik suallerin cevabiyle Ad
liye Vekâleti celilesİnİn olbaptakİ emri mahsusu üze
rine emri tahliyelerinin vukutbulduğu tarihi tazammun 
ermek üzere icra edüen tetlcikat neticesinde işbu cet
vel tanzim edilmiştir. 

Haklarındaki ımıtalâatı hususiye çakeraneme ge
lince; Merkumundan (1) numarada mukayyet Musta-
faoğlu Lûtfullah İle f4) numarada mukayyet Kasap 
Alioglu Mustafa'nın mahkûmiyetine dair sâdır olan 
hükümlerin 7 Teşrinisani 1336 tarihinden evvel lâ
ftık obuasına nazaran tarihi mefkurede neşir ve 
mer'iyeti ilân buyurulan Af kanunu mucibince esa
sen nısfı müiddetî cezaryeleri affedilmiş mütebaki ye
di buçuk sene kürek cezasının da kısmı âzamini 
çekmiş orduklan askeriyelerini İfa eylemiş oldukları 
ofbarrtakİ vesaiki terhisiyeterinden anlaşılmış oldu
ğundan firari efrat haklarında ibzal edilen affî umu
minin merkumun haklarında deriğine esbabı mania 
serdedilmeyeceğinden derkâr olan istihkakları hase
biyle maahan affı âli omıaları münasibi mütalâa edil
mekte ise de (her halde emrü irade hazreti velıülem-
rindir. 

27 EyKil 1336 Çorum Müddeiumumiliği, 
Diğer ikincisi, Mecitözü'nün Tevfikİye karyesin

den Budakoğlu Mehmet, 1329 rutmisinde kânunusa
ninin 27'sinde tahtı tevkife alınmıştır. Keza bu da 
katildir. 1331 senesinde bu da askere sevkedilmiş, 
1329'dan 1331'e kadar bu da iki sene askerlik yap
mıştır. Bilâtıara 10 Teşrinisani 13'35'te tekrar tevkif 
edilmiştir. Eiyevrn tahtı tevkiftedir. 

Üçüncüsü : Sarayözü karyesinden Yusufoğlu 
Mehmet Çavuş. 

BİR MEBUS — Bunları okuyup. . . . 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Vesi

kaları merbuttur Beyim. Mahallinin cetvelini oku
yorum. 

BÎR MBBUS BEY — Zaten nısıf müddetleri af-
fedihniştir. 

REİS — Şükrü Bey, Heyet arzu ederse okuyu
nuz. Yalnız encümenin noktai nazarını söyleyiniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bunlar 
kanunun tarifatı veçhile hapishaneden alınmış, cep
heye sevkedilmiştir. Hakikaten bir kısmı hem harp 
madalyası almış, hem yararlık göstermiştir. Hem 
yararlanmış ve kaçmamıştır. Şu halde bunlar tama
men vazıı kanunun emrini ifa etmişlerdir ve şimdi 
vazıı kanunun vaidini istiyorlar. Vakti, bunların ba
kıyei müddetinin affıdır. Şanı adalet dê  vazifesini 
ifa edenleri afförmektir. Meclisi Aliniz vaidini ye
rine getirip, vazıı kanun olmak sıfatiyle, bunu affet
mek yedi kudreti ndedir. Bendeniz encümen namına 
bunların maahar af olmalarını teklif eylerim. Arka
daşlarımın dediği gibi, o üç kişi İthal edilmemiş
tir. 

BİR MEBUS BEY — Niçin ithal edilmemiştir? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Onların 
terhis tezkereleri ve ifayi vazife ettiklerine dair ve
sikaları yoktur. 

BÎR MEBUS BEY — Bir şey sual edeceğim. 
REtS — Efendim, isminizi kaydettim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Vesika 
ibraz edemiyorlar, şubece kayitleri yoktur ve şule
lerde bunlara ait bir şey bulunmuyor. 

REİS — Söz söyleyen, söz atsın da söylesin. 
(izmit Mebusu Abdullah Efendiye hitaben) buyu
run ne diyecekseniz? 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Bun
lar bu harbi umumide mi, yoksa bu sonucu defada 
mı sevkedîlmişlerdir? Diyorsunuz ki çete olarak ya
zılmış. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Teşki
lâtı mahsusaya yazılmış, 1336 senesi bidayetinde... 
Teşkilâtı mahsusada bulunmalarına nazaran vesika
ları olması lâzımdır. 

REtS — Söz Tahsin Beyindir. 
NAFÎZ BEY (Canik) — Menafii umumiyeye 

taallûk eder bir noktayı izah edeceğim-
REtS — Yazdım efendim, sıranız gelecektir. 
HAFIZ ABDULLAH EıPENDt (izmit) — Müd

detleri tekmil olmamış, bunu iddia edecektim. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim, 

mütarekeyi mütaa'kip hepimiz biliyoruz ki; Ferit 
Paşa Hükümeti, firar edip de müsellehan dağlarda 
dolaşanları vatanperver addetti ve onları affetti ve 
affetmek için de müsellehan dağlarda gezmeği şart 
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koydu. Halbuki bu mahkûmlar haı*bi umumide as
kere alınmışlar, hizmet etmişlerdir, tfai vazife ettik
lerine dair bir vesika ibraz ediyorlar. Yani terhis 
tezkereleri vardır. Rica ederim, iyi düşününüz. Bi
zim ordumuzun terhisi muntazam bir surette oldu-
mu ki kıtaları bunların her birine yegân yegân hüs
nü hizmet etmiş diye bir vesika versinler? Ordumuz 
dağılmıştır, idhilâl etmiştir. Af muamelesi; yalnız 
terhis tezkeresi ibraz edenlere, hüsnü hizmet addo
lunarak onlar hakkında yapılsın diye geçenki içti-
maımızda bir kararımız vardır. Binaenaleyh bu dört, 
beş kişinin, encümenin teklifi veçhile, affını talep 
ederim (Müzakere kâfi sesleri). 

NAFİZ BEY (Canik) — Bir noktayı izah ede
ceğim {Müzakere kâfi sesleri, gürültüler). 

Beyefendi; usulü müzakereye dair bir şeyi arz 
edeceğim. 

OPERATÖR BMÎN BEY (Bursa) — Nafiz Bey 
•söz söyleyemezler, şahsıları namına söylediler. Bir 
kişi iki defa söyleyemez. (Gürültüler), 

REİS — Bfendim, rica ederim dinleyiniz. Bir 
madde için bir zat üç defa söz almak hakkını haiz
dir. Bir defa dinleyiniz, kararınızı istediğiniz şekil
de kullanırsınız. 

NAFİZ BEY (Devamla) — Bendeniz bunlar alel
ıtlak affedilmesin demiyorum. Yalnız Büyük Millet 
Meclisinden çıkan mukarreratın son derece kanuni 

ve mantıki olması lâzımgelir, umum! olması lâzım-
gelir ve emsalinin de bundan istifade etmesi lâzım-
gelir. Bendeniz bu noktai nazardan maruzatta bu
lunacağım, Müsaade buyurunuz; zikredilen kanunda 
yararlık ve ıf edakâriılk kaydı vardır. Eğer bu yararlık ve 
fedakârlık kaydını, alelıtlak vazife: askeriye diye te
lâkki ediyorsak 'bunlar affedilir. Fakat bunlar affe
dildikten sonra, şimdi hapishanelerde bunlara mü
masil, vazifei askeriyesini ifa etmiş "bir çok matlkû-
min vardır. Umuma ait bir kanun yapalım. (Gürül-
ıtüler). Eğer vazifei askeriyeyi alelıtlak fedakârbk 
telâkki ediyorsak, bunu alelıtlak kalbul edelim ve ha
lihazırda vazifei askeriyesini ifa etmiş ne kadar 
malhlkûmin varsa bunları da affedelim. Bu imtiyaz
dan diğerleri de istifade etsin. Yoksa bu lûtfi yalı
nız müracaat edenlere hasretmeyelim. Maksadım 
'bundan ibarettir. '(Reye koyunuz sesleri). 

REtS — Efendim, müzakereyi kâfi görüyor mu
sunuz? Müzakereyi fcâfli görenler lütfen el kaldırsm. 
Encümenin mazbatasını reyi âlinize arz ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Harp madalyası almırş olanlar fedakârlık yapmış ol
maz mı? 

REİS — Adtiye encümeninin mazbatası affı mtı-
tazammındu'. Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Efendlim, Adl'iye encümenintirı mazbatası mu
cibine afları kabul edülmiştir. 

3. — LÂYIHALAR (Devam) 
2. — Teşrinisani ve kânunuevvel 1336 aylarına 

mahsus muvakkat bütçe kanun lâyihası. 
REtS — İki aylık muvakkat bütçe Heyeti Vekıi-

leden gelmiştir, Muvazenei Maliye encümenine hava
le edeceğiz. 

Heyeti Vektlertin Tezkeresi 
Senei haliye teşriroisan'i iptidasından kânunuevvel 

gayesine kadar iki aylık müddete ait Maliye vekâle
tince tamamn, ve Heyeti VekİIenin 21.10.1336 tarihin
deki iofirmaMKla kabul olunan muvakkat Bütçe Kanu
nu lâyttıastyla esbabı mucibe lâyihası rapten takdim 
blmmtftır efendim. B. M. Meclisi Reisi 

M. Kemal 
NEBİL EFENDİ (K'arahisart Sahip) — Kaç tml-

yon lira? Yalnız miktarı okunsun. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 10 

milyon lira, 
REtS — İki ay için 10 milyon lira avans İsteni

yor. Muvakkat 'bütçeyi Muvazene encümenine veriyo
ruz, Efendim evrakı varide bitmiştir. Evvelki celse

lerden kalmış 9 sual takıiiriırtiz vardır ki, zabıttan 
tetkik ederek çıkardık. Bunları tekit edeceğiz. Ak ol
duğu vekâiletler biran evvel cevaplacmı versinler. 
Sonra sekiz sual takriri de vardır kıt, saiHeri mezu-
nen memleketlerine gitmişlerdir. Bu 8 sual takririni 
de yok addedeceğiz. Nizamnamemiz muvazzatıtır. 
Saıilleri yoktur. Binaenaleyh onkr da yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Diğerleri üzerlerine alır. 
RBİS — Efendim, sual takrirleri alınamaz, tek

lifi kanuni ahnır. Fakat sual ffiakriri almamaz. Bu 8 
sual takririm kapatıyoruz. Dokuzunu da tefciden 
yazıyoruz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu mesele 
haikkında usulü müzakereye dair bâr şey aız edece
ğim. Dokuzu İçki tekit yazıyoruz. Efenden bu sual 
takrirleri ekseriya cevabm gecikmesinden dolayı gü
me gitmiştir. Heyeti Vekilenin şiddetle nazarı dik
katini celbetmeliyiz. Daima suale vaktinde cevap 
versinler. Zaten Nizamname! dahilîde rnaddeti mah
susa vardır. 
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5. — TAKRİRLER 

/. — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, Malta' 
da mevkuf bulunan Türk vatandaşları hakkındaki 
cemilekârhğından dolayı Azerbayıcan Hükümetine 
teşekkür edilmesine dair takriri. 

RBİS — İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey kar-
deşimiain bir takriri vardır okunacaktır : 

Riyaseti Cettleye 
Kardeş Azerbayıcan Hükümeti Malta zindanla

rında 'inlemekte olan vatandaşlarımız serbest bıra-
kıilmadtkça İngiliz esirlerini ingiltere Hükümetine 
»iade etmeyeceğim resmen bMrmiştir. Mütarekenin 
akdinden beni rencide edilmekte olan milli namusu
muzu müdafaa etmekle fedakârlığını, kardeşliğini 
gösteren sevgili Azerbayıcan Hükümetine teşekkür 
edilmesini rica ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Mahmut Esat 

(Muvafık, kabul sesleri). 
RASİM BEY (Sivas) — Efendim, Malta'da bu

lunan arkadaşlarımızın ailesi burada perişandır. On
lara teikaüdiye ve mazuüyet maaşı verilmesd İçin | 
Meclrsi âlinizin nazarı dikkatini celfoederim. Bunun ; 
için bir lâyihai kanuniye hazırlansın. (Muvafık ses
leri). i 

REÎS — Efendim, müsaade buyurunuz. Meclise 
resmi Mr tebliğ yoktur. Takriri Hükümete tevdi ede

lim, Mahmut Esat Bey arkadaşımızın takririnin Hü
kümete verilmesini mi, k'afcul edersiniz, yoksa resen 
muamele yapılmasını mı arzu edersiniz? (Hüküme
te sesleri). Hükümete tevdimi kabul edenler el kal
dırsın. 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Efendim, arz 
etniğim Hükümet tarafından yapılsın. Meclisi Ali 
tarafından yapılırsa onu da kabul ederim. 

REİS — Meclisi Âli resmen haberdar olmadığı 
için Hükümete tevdiini kabul buyuranlar el kaldır
sın. Taıkrir Hükümete havale edilmiştir efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Rasta 
Beyin talkriri ne öldü? 

REÎS — Şifahi bir tekliftir. Tahriri bir teklif 
değildir. Hükümetten temenni ediyor. 

RASİM BEY (Sivas) — Bunun hakkında Hükü
met ne düşünüyor? diyorum. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — In^ 
güzlerin kahır ve zulmüne hedef olarak etyevm hal' 
esarette bulunan birtakım memurini sabıkanın mü
tekaidin ve mâzuJiyet maaşlarına 'istihkakları olduğu 
takdirde kendilerine oflmadrkıları takdirde •ailelerine 
maaş Hası hakkında bir lâyihai kanuniye hazırlan
mıştır. Yakında takdim edilecektir. (Alkışlar). 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

5. — Tokat Mebusu İzzet Beyin, mezuniyetine 
dair Divanı riyaset kararı. 

REfS — Tokat Mebusu İzzet Efendi hakkında 
Divanı riyaset karan vardır, Tokat Mebusu İzzet 
Efendinin tecavüz ettirdiği yirmi dokuz günü. Mec
liste dört mana ikmal etmek şartıyla mezun addini 
Divanı riyaset tasvip ederek Heyeti Umumıryeye arz 
etmektedir. 

Efendim, Mecliste dört mahı ikmal etmek şartıy
la Divanı riyaset kabul etmiştir. 

NEBİL EFENDİ (Karahİsan Sahip) — Evvelki
nin hüâfmadıır, olamaz. Evvelce vermiş olduğumuz 
kararı muhafaza edelim. 

REİS — Efendini, İzzet Beyin, evvelce geçirmiş 
olduğu müddet için maazeret reddedildi. Mezun ad
dedilmesini Divana Riyaset tensip etti İkmal etmek 

üzere mezuniyet veriyor. Heyeti CeUİenoz nasJ ister
se öyle yapar. 

NEıBÎL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Diğer 
evvelki kararımız -bozuluyor. Böyle bir kararımız 
yoktur. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Sahsa 
ait karar olur mu Reis Bey? 

REİS — Efendim, mezuniyetler için müzakere 
olunmaz, Divandan gelir, reyinize arz edilir. Nasıl 
arzu ederseniz öyle karar verirsiniz. Divanın tensi
bi veçhile kaibul edenler el kaJdınsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

d. — Kângtrı Mebusu Neşet Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri. 

REİS — Kângırı Mebusu Neşet Beyan iki mah-
mezuniyet talebine dair takriri var, okunacak : 
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Riyaseti Cetüeye 

Umuru zatiyemıin tesviyesi için Antalya'ya git
mek mecburiyetinde bulunduğumda ti iki matı mezu
niyet :fta«ım istirham eylerim. 

Kângırı Mebusu 
Neşet Nâzım 

REts — İki maili mezuniyeti kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY <Yozgat) — Şu halde 
ekseriyet kalmıyor efendim. 

REİS — Evralkı varide bitmiştir. Ruznamei mü-
zakeraıta geçeceğiz. Beş dakika teneffüs. 

(Cebe tatil ediHfy, 

tKtNCt CELSE 
Açılma Saati : 3 Badezzeval 

REtS : ikinci Refa Vekffli Hasam Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİS — Çeke kuşat edildi efendim. 

5. — TAKRİRLER (Devam) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Denizli aha-
tisinin vergilerinin bir kaç ay tecili tahsiline dair tak
riri. 

Büyük Millet Meoffsi Riyaseti Celilesine 
Denizli ahalisi Yunan işgalinin bidayetinden bu 

anafcadar maddi ve manevi Aydm cephesine pek bü
yük fedakârlık ve kahramanlık göstermişlerdir. Bu 
cephe uğrunda ağniyasından tutunuz da en fakir ta
bakasınla varıncaya kadar vusu becerin fevkinde nak
den ve malen milyonlara baliğ fedakârlık ibraz et
mekte İken Denizli faciasında bütün dükkân ve ma
ğazaları ve serveti milliye ve şahsiyeieni ve haneleri 
ve kadınların müzeyyinatt yağma edilmesinden ve 
ikîıde birde hicret etmelerinden ve yolların kapanma
sı üzerine ticaretten mahrum !kaldılklan gibi merkezi 
livanın mahsulâtı Alaşehir, İnegöl ve ödemiş muha
cirlerinin hayvanatının ayakları altında kalarak itlaf 
edilmesi yüzünden halk son derecede mutazarrır ve 
fajkruzarurete duçar olmuşlardır ve Denizli'nin başı
na gelen şu felâlketî uzma rüfekayi muhteremenin 
bîr çoklarınca malûmdur zannederim. 

Hakikati hal bu merkezde iken bu kerre Deniz
li'den aldığım bir malûmatta Hükümeti mahalliye 
vergi için ahaliyi son derecede sıkıştırmakta ve fu
karanın eşyayi beytiyelerinin furuht edilmekte oldu

ğu işar edilmektedir. Malûmu âlileri, pek müthiş bir 
surette felâket geçiren şu milletten bu sırada böyle 
fedakârlık talep edilmek doğru değildir. Maaomfi 
Hükümet halûkta olan matlubatını bittabi ihmal et
mez 'ise de hiç olmazsa bir kaç ay içtin tecil edile
cek olursa herhalde zavallı ve mağdur Denizli mer
kez kasabası halkiyfe merkeze merbut kura hafana 
bir •lütuf ve İnayet edilmiş olacaktır. 

Binaenaleyh dairei intihabiyem halkı nanrnıa vu-
kuıbulan şu mâruzâtın Muhterem Büyük Mîllet Mec
lisince kabul buyurutacağını kaviyen ümit eder ve 
matlubatt mezfcûrenin bir kaç mah tecil ve Denizli 
Hükümetine tebligat icrasını tdkttif ederim. 

21 Teşrinievvel 1336 
DeriM Mebusu 

Yusuf 
BÎR MEBUS BEY — Her Köye teşmiEyle kabu

lünü teklif edenim. 
REİS — Efendim, malûmu âBTeri, teklif, ya tek

lifi kanuni olur ya sual odur. Halbukli bu şeksi, yer
ginin tealini temennidir. Bunu arkadaşımız bir mad-
dei kanuniye ile teklif etse kti daha doğru olurdu. 
Binaenaleyh arzu buyurursanız Maliye Vekâletine 
havale edelim, (Muvafık sadaian). Maliye Vekâleti
ne tevdi edMımîştir. 
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İSTİZAHLER (Devam) 8. — SUALLER VE 

2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin, 
Konya hadis atı hakkında Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri. 

REİS — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen
di arkadaşımızın bir sual takriri vardır. Maüûmu âli-

7. — Encümenierdeki münhallere intihap edilen 
âza hakkında ikinci şube mazbatası. 

(kinci şube mazbatası. 
20.10,1336 tarih ve 1072 - 450 numaralı tezkerei 

çelikleri Üzerine ikinci şubeden Lâyiha encümenine, 
Mustafa Bey Antalya; İstida encümenine, Nadir Bey 
İsparta; Maarif encümedine, Mustafa Lûtfİ Bey Si
verek ve Salâhaddin Bey Üsküdar; Adlîye encüme
nine, Hamdı Bey Genç; Dahiliye encümenine, Hain
di Nanvtk Bey İzmit, Hariciye encümenine, Mustafa 
Lûtfi Bey Siverek, İktisat, Orman ve maadin encü
menlerine, Hamdı Bey Ertuğrui, Nafıa encümenine, 
Mazhar Müfit Bey Hakkâri'nin intihap olundukları 
arz olunur. 

21 Teşrinievvel 1336 
İkinci Şube Reisi 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Nafıaya 
hangisi? 

KATİP — Mazhar Müfit Bey (Hakkâri), 

1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, da-
rütmualliminlerin lâğvine ve sultanilerin idadilere 
kalbine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Maarif en
cümenleri mazbataları. 

REİS — Sultani ve darülmuallinıeinlerin, idadile
re kalbi hakkındaki teklifi kanuninin bakiye! muza-
keraftma geçiyoruz. Söz alamar: 

Şükrü Bey, Tahsin Bey, Atıf Bey, Basri Bey, Ra-
gıp Bey, Vehbi Bey, Hilntİ Bey, Lûtfİ Bey, Besim 
Atalay Bey, Haindi Bey, Mahmut Bey, Atadın Bey, 
Faik Bey. 

Müsaade buyurursanız bunları lehte ve aleyhte 
clmaık Üzere tasnif edelim. 

Şükrü Bey! lehte ini, aleyhte mi? 
ŞÜKRÜ BEY — Lehte. 

leri, geçen de Dahiliye Vekilli Beyefendi, Konya ve 
havalisindeki! hâdisata müteallik izahat verirken pa
zartesi günü daha mufassal izahatta bulunacaklarını 
söylemişlerdi. Tensip buyurursanız bunu da pazar
tesi günkü 'İzahat meyanına •kaydedelim. (Muvafık 
sadaiları), 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim, 
arkadaşlanmuzdan bir çoğu -iki encümenden fazla en
cümenlere intihap olunmuşlarıdır. Bunun hakkında 
bir şey denilmeyecek mi? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, malûmu âlileri, nizamname! dahili muce-
bince iki encümenden fazla olamaz. 

REİS — Nizamnameİ dahil bir üçüncü encü
mene intihabı menetmiştif. Fakat encümenler mu
vakkat olunca üçüncüye intihabı dahi tecviz etmiş
tir ki, meselâ; Program encümeni gibi veyahut hu
susi encümenlerde bunun mahzuru yoktur. 

Efendim, daimi encümenlerin ikiden fazlasına 
intihap edilen tabii hangisini tercih ederlerse diğer-
îerinden istifa ederler. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — BunSar 
da daimî encümen. 

REİS — Efendim, bugüne tensip edilmiş bir sual 
takririnwz vardı. Fakat Müdafaai Millîye Vekili Pa
şa Hazretleri gelmediler. Onun için ruznamei mü
zakereye geçiyoruz. 

REİS — Kanunun lehinde değü mi? 
ŞÜKRÜ BEY — Evet, 
REİS — Tahsin Bey! lehte mi, aleyhte mi? 
TAHSİN BEY — Lehte. 
REİS — Hilmi Bey? 
HİLMİ BEY — Hakkında. 
REİS — Ya lehinde veyahhut aleyhinde söz sı

rasını muhafaza edersiniz. 
HİLMİ BEY — Aleyhinde. 
REİS — Atıf Bey? 
ATIF BEY — Lehinde. 
REİS — Basri Bey? 
BASRİ BEY — Aleyhinde. 
REİS — Ragıp Bey? 
RAGIP BEY — Hakkında. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — O halde sözünüz en sonraya kalır. 
RAGIP BEY' (Kütahya) — Hayır beyim, nizam

namede sarahat vardır. Bir şeyin ya lehinde veyahut 
aleyhinde veya hakkında söz söylenir. Binaenaleyh, 
nizamnamedeki bu sarahate 'karşı bir şey denilemez 
ki 

REİS — Efendim, Sahte, veya aleyhte sözler tas
nif edildiği zaman her söz alan zat vaziyetini tâyin 
etmek Hazmadır. Onun için soruyorum, ya lehinde 
veyahhut aleyhinde söz söylersiniz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Nizamname* dahili 
üçe taksim etmiştir, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
Vaziyetini tâyin edememiş daha. (Handeler). 

REİS — Vehbi Bey? 
VEHBİ BEY — Bendleniz usulü müzakere hak

kında söyleyeceğim. 
REİS — Suphi Bey? 
SUPHİ BEY — Lebimde. 
REİS — Lûtf İ Bey? 
LÛTFİ BEY — Aleybinde; 

REİS — Besim Atatay Bey? 
BEStM ATALAY BEY — Lobinde. 
REİS — Hamdi Bey? 
HAMDI BEY — Kanunun aleyhinde. 
REİS — Mahmut Bey? 
MAHMUT BEY — Kanunun aleyhinde. 
REİS — Abidm Bey? 
ABİ'DİN BEY — Aleyhinde, 
REİS — Faik Bey? 
FAİK BEY — Bendeniz aleyhinde söyleyece

ğim. 
İHSAN BEY (Cdbdiiberelket) — Reis Beyefendi; 

biz mahkeme ile meşgulüz. Pazartesi Müdafaa! Mil
liye Vek'Hİİ sual takririne cevap verecekti. Bu gün 
hâlâ bektöyoruz, İşimizi gücümüzü btraîktık, etân ge
len yak. Gelmeyeeekse biz işimize gidelim, gelecek
se gelsinler, biziim işimiz var. Tetefon ediniz de gel
sinler. 

HACI TEVFİK EFENDİ '(Kâııgın) — Reis Bey, 
aleyhinde bir söz de ibaoa yaz. 

8, — SUALLER VE 

S, — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyle arka

daşlarının, ordunun ne dereceye kadar iksa edilebi

leceğine dair Müdafaai Milliyeden olan sual takriri

nin istizaha kalbi hakkmda takriri. 

REİS — Şükrü Bey, buyurun. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; usulü mü

zakere hakkında bendeniz söz söyleyeceğim. 
REİS — Peki, buyurun. 
VEHBİ BEY. (Karesi) — Bendenizce bu kanunun 

müzakeresi zamanı gelmemiştir. Bu kanun gayet mü
him teşkilata aut, maarifimizin esaslı .teşkilatına ait 
bir meşededir. Binaenaleyh, bu gün Program encü
meninden çıkan kanun gelmiştir. Makama ya tak
dim edilmiştir veya şimdi edilecektir. O teessüs ve 
takarrür etmeyince bunu müzaikere eEntelk doğru de
ğildir. Zaten messele oldukça tenevvür etmiştir. Eğer 
bu noktai nazarı kabul etmezseniz, 'ikinci bir nokta i 
nazar daha vardır ki; bunun bütçeye olan taallûku 
anlaşılmak üzere evvelemirde Muvazene! Maliye en
cümenine gîtmelıidrr. (Pek doğru «adaları). 

REİS — Efendim, meseüei müstehere hakkımda 
M'aarif encümeninin mütalaası var mı? (Hayır sa-
datart). 

{Vehbi Beyin mütalaasının nazarı dikkate alın
ması lazım getir sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Eğer Heyeti Uimumltyesİ nazarı mütalaaya alınırsa 
Muvazene! Maliye encümenine gütmesi doğrudur. 

MAARİF VEKİLİ Dr. RIZANUR BEY (Sinop) 
— Efendim, Vehbi Beyin söyledikleri söze 'bendeniz 
de iştirak ederim. Madem ki, yeniden idari teşkilat 
yapılmaktadır. Halbuki, Maarif teşkaliatımn mihveri 
esasisi, 'idarî teşkilattır. Bunu evvelden takdir etmek 
hakikaten doğru olamaz. Bir defa öteki kanun ta
karrür etsin. Zaten 'bendeniz hiıtalkum şeyler hazır
lamıştan, hu kanunun bitmesini bekliyorum, ona gö
re tertibatımı yapayım. Bunun için tehir buyurursa
nız münasip olur. (Muvafık sodaları). 

MUSTAFA BEY (Karamsarı Şarki) — Tahsil 
zamanı geçiyor, nasıl olur da tehir ediliyor? 

REİS — Zaten teklif 'sahibi Beskn Atalay Bey 
de muvafakat ediyorlar. Müzakereniin tehirini kabul 
'buyuranlar et kaldmsm. Müzakerenin tehiri kabul 
edilmiştir efendim. 

İSTİZAHLAR (Devam) 

KÂTİP — Efendim, Burdur Mebusu İsmail Sup
hi Beyte kırk kadar rüfekasının imzasını havi bir 
taıkrir vardır. Askerin ilbası halkkmda Müdafaai Mil
liye Vekâletinden vaki olan sualin hafi celse ile is
tizaha kalbini teklif ediyorlar. (Muvafik sadaları). 
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Riyaseti CeflUeye 
Askerin ilbası hakkındaki Müdafaai Milliye Ve

kâletimden olunan sualin hafi çeke ile istizaha 'kal
bini teklif edeniz. 

19 Teşrinievvel 1336 
Burdur Karahİsan Şarkî 

İsmail Suphi Mustafa 
Siirt Niğde 
Nuri " Vehbi 

Hakkâri Siverek 
Tufan Abdülgani 
Muş Bitlis 

Kasım Yusuf Ziya 
Dersim Ertuğrul 
Mustafa Halil İbrahim 
Batum Antep 
Edip Abdurrahman Lâmi 

Malatya Üsküdar 
Reşit Okunamadı. 
Bitlis Erzurum 

Mehmet İsmail 
Mar&ş, içel 
Hasip Okunaraamıştır. 
Sürt Siirt 

Okunamamıştır. Necmettin 
Kengın Kastamonu 
Neşet Hulusi 

Üsküdar Kütahya 
Hasan Hüsnü Seyfi 

içel 
Şevki 
Karesi 

Abdülgafur 
Kastamonu 

Besim 
Bursa 

Süleyman Necati 
Karahisarı Şarkî 

Memduh 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Kayseri 
Sabit 

Karesi 
Vehbi 
Tokat 

Mustafa 
Konya 
Refik 

Gümüşhane 
Okunamamıştır. 

Olti 
Ali 

Yozgat 
Hulusi 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Muvafık deni
lemez. Evvelâ hafiyen içtima edilir, müzakere edi
lir, 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Müzakere 
açiamaz. Bu İstizah takririni ayrı ayrı reye koyaca
ğını. EVvelâ istizahı katoui •buyuranlar lütfen el kal
dırsın. İstizah takriri kabul edöîmiştir. 

istizahın hafi celsede olmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Efendim zaten sualin günü bugün olduğundan Mü-
dafaai Milliye Vekâletim haberdar etmeli deniyor. Su
al istizaha kalbedüdiğinden simdi telefonla malûmat 
veririm. Teşrif ederlerse bugün ballarız. Meşguliyet
leri varsa Cumartesi günü veyahut başka bir gün tah
sis ederiz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Devam) 

2. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, Zongul
dak'ta askerlik mükellefiyeti hakkında teklifi kanuni
si ve Müdafaai Milliye ve İktisat encümenleri mazba
taları. (2/13) 

REÎS — Ruznamei müzakeratımıza geçiyoruz. 
Zonguldak'ta askerlerin muafiyeti hakkındaki teklifi 
kanuninin müzakeresine başlıyoruz. 

TUNALI HlLMİ BEY (Bolu) — Müdafaai Milli
ye Vekili yok. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz İsteyen yok mu? 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
- Zonguldak askerlik muafiyeti - kanunu esbabı 

mucibeleri : 
1. Zonguldak tehlikedir, 
Bu tehlikeyi, lâyihanın havale edileceği encümen

de yahut Meclis huzurunda şifahen izah edeceğim. 

2. - Kara nur topu • dediğim Zonguldağımızın, 
karşısında bulunduğu - muhakkak bildiğim • tehlike
nin izalesi, evvelemirde merbut Zonguldak Askerlik 
Muafiyeti Kanunu lâyihasının kabulüne; 

Saniyen icabeden kimselerin bu kanundan istifade 
etmeleri için teşvik ve Zonguldak'a cezbi veya şevke-
decek hususi cemiyet ve şirketlerin teşekküllerine va
bestedir. Bu ikinci esasça tecelli edecek vazifenin ifa
sı yolunu açacak bir kapı lazımsa, o da bu kanun
dur; 

3. Bu kanun lâyihasını tanzim etmek haddi sa
hibince, nasıl en büyük vazifelerden biri ise kabul 
etmek de Büyük Millet Meclisince öyle bir vazife ad
dolunmak elzemdir kanaatmdayım; 

4. Elhâsıl, hu lâyihanın kabulü halinde bütün 
(Ereğli madan kömürü havzası) na saldırmış ve sal
dıracak olan tehlikelerin bile önlerine geçilebilmek 
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için ilk ve metin adımın atılmış olacağına da kaniim 
efendim. 

3 Mayıs 1336 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Zonguldak Askeri Muafiyeti Kanunu 

MADDE 1. — Aslen Zonguldak sancağı ahalisin
den olmayıp Zonguldak kasabasına nüfusu ailece na
kil veyahut mücerret bulundukları halde nakletmiş 
iken izdivaç eden ve temettü vergisi veren müslunler 
askerlik hizmetlerinden muaftırlar. 

MADDE 2. — Her ne sebep ve bahane İle olur
sa olsun Zonguldak'ı ailece ahi ve yalnız başına on 
iki ay terkeden kimseden muafiyeti istirdat olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun neşri tarihinden ve on 
sene müddetle muteberdir. 

MADDE 4. — Bu Kanun ahkâmının icrasına Mü
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeninin Teklifi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin teklifi kanunisi 

encümenjmizce mütalaa kılındı. Zonguldak Askerlik 
Muafiyeti Kanunu namiyle teklif edilen lâyihai ka-
nuniyenin bir takım mahalli istisnaata meydan açaca
ğından kabulü münasip görülmedi. Ancak bu havali 
maden ocaklarında çalıştırılan amelenin tarzı hayat 
ve maişetleri cidden acınacak bir haldedir. Bunların 
sıhhat ve hayatlarının muhafazası mahallinde muave
neti içtimaiye ve sıhhiye icrasına vabestedir. Her şey
den evvel amele hayatının tanzimi için umum memle
kete şamil ve asrın ihtiyacını kâfil bir «Mesaii umu
miye kanunu» yapmak lâzımdır. 

Bundan başka Zonguldak kömür havzai madenı-
yesi, sahipleri tarafından ecnebilere satılmakta oldu
ğundan tabiatın vatanımıza bahşettiği bu hazaini ma-
deniyenin yavaş yavaş düşmanlarımızın eline düşece
ğinden İktisat Encümenince buna bir çarei âcil bul
mak icabeder. Müdafaai Milliye Encümeni ancak as
kerî ocaklarında çalışan esnan erbabının hizmeti fii
liye! askeriyeleri müddetince tecillerini musip gör
mektedir. Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

26 Mayıs 1336 
Müdafaai Milliye En. R. 

Fevzi 
İktisat Encümeninin Teklifi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zonguldak kazasında askerlik muafiyetine dair 

Encümenimize de havale edilen Bolu Mebusu Tunalı 

Hilmi Beyin işbu teklifi kanunisi daha ziyade asker
liğe ait olduğu cihetle esasen Encümenimizle alâka
sı görülmemiş ise de havzai fahmiyedeki islim nüfu
sun tezayüdü ve amelenin tekessürü ve mevcudiyeti
mizin kesbi takviyet eylemesi noktalarından gayet mü
him görülen işbu kanun lâyihasının kabulü muvafık 
addolunmuştur. 

18 Ağustos 1336 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Kendi 

kendimize nasıl müzakere ederiz efendim? 
REİS — Efendim kanun tabedildi. Tevzi edildi, 

on beş günden beri de ruznamei müzakeratımızda 
tehir ediliyor. Müdafaai Milliye Vekili Paşanın ve
ya vekilinin huzurîyle müzakere edilsin diye karar ve
rildi. Arzu buyurursanız yine tehir edelim (Hayır sa-
daları) Reyinize arz ediyorum. Tehirini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) , - O halde müsaa
de buyurunuz sahibi takrir olmak üzere bendeniz iza
hat vereyim : Arkadaşlarım epeyce rahatsız olmak 
dolay isiyle maatteessüf icabı kadar tafsilât vereme
yeceğim. Yalnız şurasını evvelemirde arz ederim ki; 
bugün heyetinize arz ve takdim edilen kanun, memle
keti kurtarmak itibariyle nasıl mühim ve yegâne bir 
gaye karşısında bulunuyorsak, o gayenin cüzüne, o 
gaye denilen küllün en büyük tehlikeler İçinde bulu
nan bir cüzüne ait bir kanundur. Efendim memleket 
iki türlü kurtulur. Biri düşmanın silâhından, diğeri 
iktisadi hücumundan. Birisi zabiri kurtuluştur. İkin
cisi hakiki kurtuluştur. Bu böyle olduğu gibi tehlike
de iki (kısımdır. Biri zahiri, biri cidden hakiki ve derin 
olandır. Efendim tehlikelerin bence en büyüğü, bir 
memlekette tenakusu nüfus, ikincisi ecanibin iktisadi 
hücumudur. Memleketimiz baştan başa birinci tehli
kelerin içerisindedir. Senelerden beri ve belki asırlar
dan beri bu tehlike devam etmektedir. Ümit edelim 
ki İnşaallah bir çok muhacirler getirterek memleketi
miz doldurulur ve diğer noktalarda, gayri müslim ana
sırın ve ecnebilerin çok bulunduğu yerlerde yerleşti
rilir. Bu mesele cidden gayet, büyüktür. Fakat belki 
İstanbul'dan, Anadolu fenerinden Sinop'a doğru, Üs
küdar'dan İzmit ve Eskişehir'e doğru şöyle bir parça 
ayıracak olursak.. (Ayırmak yok sadaları) Bu para da 
memleketin diğer aksamından daha fazla zenginlik
ler bulunur. Bu zenginlik dolayısiyle bir, bahren iha
ta edilmiş olmak dolayısiyle iki, İstanbul'a kurbiyeti 
olmak dolayısiyle üç sebepten dolayı tehlike büsbü
tün artıyor, 

Ormanları, yeryüzündeki o bitmez tükenmez ma
denleri, maden ocaklarıyla, Ereğli havzası, yeraltın-
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daki o bitmez tükenmez defineleriyle bugün ecani-
bin o derece hırs ve tamamı celbetmektedir ki buna 
karşı ne gibi esbaba tevessül edebiliriz de memleke
tin en mühim olan, en zengin olan bu kısmını kurtara
biliriz? 

Efendim; intihabat vesilesiyle oralara gittim. Bun
dan sekiz on sene evvel de Karadeniz Ereğlisİnde 
kaymakamdım. Oradan ayrılırken 450 haneden ibaret 
bıraktığım Zonguldak'ı, 1 500 haneyi mütecaviz bir 
surette meskûn buldum. Halbuki evvelce, benim ha
tıralarıma göre, orada 100, 150 kadar, hatta 200 ka
dar müslüman evi vardı. Bu sefer, beyler; maattees
süf elli kadar bile müslüman evi bulamadım bilakis, 
1 500'ü mütecaviz ecnebiden, Rum ve Ermeniden mü
rekkep hane ile meskûn olduğunu gördüm. Orada bir 
iki saatlik hasbıhalden sonra istanbul'a avdetimde, 
Ereğli havzai fahmiyesindeki amelenin askerlikleri
nin tecili kararı Meclisimize tasdik edilmek üzere gel
di, Bundan bilistifade o kanuna bir madde ilâve et
tim ki ruhu, bugün huzurunuza takdim ve arz edi
len kanundur. Allah selâmet versin, Küçük Cemal 
Paşa, Rauf Bey, Kara Vasıf Bey vesaire ile hususi 
olarak İstişare ettim, tasvip ettiler. Bundan büyük bir 
bahtiyarlık hissederek bunu Meclise verdik. Fakat ma
atteessüf 16 Mart faciası bunu İstanbul'da olduğu 
yerde bıraktı. (Sadede gel sadaları) 

Efendim 27 Nisanda buraya geldim. Bu kanunu 
23 Mayısta tertip ile Meolİsinize- takdim ettim. Bu 
ciheti arz etmekten maksadım; ben, Zonguldak'ı Ereğ
li havzasını ve civarını bu derece tehlikede görüyor
dum. Halbuki o vakit daha istanbul'da 16 Mart fa
ciası meydana gelmemişti. 16 Mart faciasına kadar 
muahede ahkâmına, esasına dair hiçbir malûmatımız 
yoktu. Hattâ 3 Mayısta da yoktu. Öyle iken yine bu 
kanunu verdim. Gittikçe bu kanunun ruhuna olan alâ
kam, merbutiyetim derinleşiyor. Zira muahedei sul-
hiye ahkâmından bir kaçı da bu Ereğli havzasına ait 
oluyor. Nitekim italyanların pençesi de oraya gire
cek. {Giremez sadaları) Girerse kıracağız. (Tabii sa
daları) Demek oluyor ki bu âciz arkadaşınız vaktiyle 
bu kanunun ruhunu düşünmüş olmak itibariyle al-
danrcamış oluyor. Şurada eğer karşıma bir muarız 
çıkacak olursa, bir çok tafsilât ile müdafaada bulu
nacağıma ben katiyen eminim. Fakat, demin de arz 
ettiğim gibi, rahatsızlığım var, sözü uzatmak istemi
yorum. 

Eğer müsaade buyurur iseniz ve arzu ederseniz, 
Ereğli havzai fahmiyesindeki ocaklara, Sultan Mah
mut zamanında keşfedilen bu ocaklara ne kadar 

ehemmiyet verdiğimiz değil, ne kadar ehemmiyet ver
mediğimizi anlatayım. Arzu ederseniz arz edeyim. Fa
kat bunları uzun uzadıya tafsil etmektense, irfan ve 
vicdanınız karşısında yalnız şunu söyleyebilirim ki : 
Bu kadar zengin olan bir maden ocağından biz vak
tiyle ton başına yUz para resim alırken bugün üç 
lira alıyoruz, 

HACI ŞÜKRÜ BEY •(Dİyarıbekir) — Para ile 
bunun alâkası yok. 

TUNALI HtLMl BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. O kadar alâkası var Jci Hacı Şükrü Bey de 
onu tasdik edecektir, tşte yalnız bu sözü vicdanınız 
karşısına getirirseniz, muahedei sulhiyeye de bu hav
zanın girmiş olduğunu tahattur ederseniz, zannımca 
bu havzayı kurtarabilmek esbabının başlıcasını, da
ha doğrusu o sebeplerin zeminini ancak bu kanunla 
hazırlayabileceğiz. Zira bizde ki nüfus yoktur, elbette 
oranın sahibi olduğunu iddia eden adamın ora ile ka
tiyen alâkası yoktur. Eğer bu kanunu kabul edersek... 
(Ettik sesleri) Ettiniz mi7 Teşekkür ederim. Bu ka
nunun kabulü halinde yakında Zonguldak müslüman-
laşacak, halbuki bugün Zonguldak müslüman değil
dir efendiler. (Sadede gel sadaları) Müsaade buyuru
nuz. Tam sadedin ruhuna, şimdi tamamiyle parmağı
mı can alacak noktaya basıyorum. 

Beyler. Ereğli havzai fahmiyesi bir vücut ise, 
'hattâ biyebÜlirim ki Sİnop'a kadar dahil olmak şar-
tiyle bu havali bir vücut İse, bu havalinin beyni, 
dimağı; Zonguldak'tır. O Zonguldak bir dknağm hü-
ceyratı gibidir. Bugün 1 500 hanelik ise yarın 2 000, 
o bir gün 5 000 olacaktır. 10 bini 45 bin, 100 'bin ola
caktır. Buna hiç şüpftıc etmeyiniz. Nitekim bundan yir
mi sene evvel ancak orada dört, beş ev 'bulunuyordu. 
Eğer buradaki evleri bir dimağın hüceyratı gibi telak
ki «dersek, o evler de medenrkİ birer ecnebi, birer 
gayri müslim elindedir, o dimağ da gayri müslim 
demektir. Fakat efendiler; muvazene demek, denk
leşmek demek, tabii her iki tarafın bir tartması de
mektir. (Anlayamadık sadaları). Benim gövdem müs
lüman olur da dimağım nasıl gayri müslim olabilir? 
Bu hal burada devam ettikçe nasıl olacak? Ben Av
rupa ile, Garpla kıyametle kadar uğraşacağım. Eğer 
'karşımda şu daktkada bir ecnebi bulunsa da bir ko
münistlikten bahsetse evvelâ ben ona derim ki; sen 
batiden evvel oradan çekilmeye kendin gayret et, zira 
hakiki komünistlik, arada hakiki bir muvazene hu
sule getirmek demektir. Şu haJde efendiler, bu dima
ğın müslümanlaşması İçin ne kadar hak varsa, emin 
olmalıyız 'ki, «ısaniyetpenver olmak itibariyle de, be-
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nim kargımda bulunan gayri müslimler için de bu, o 
kadar büyük bir vazifedir. Onun için o kadar büyük 
bir vazife olursa bizim için de Zongufdak'ı kurtar
mak bilemem ne kadar büyiük bir vazife olur, vicda
nınıza havale ediyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendiler Tu 
nalı Hilmi Bey arkodaışımızm teklif ettiği bu kanun, 
küçük, fakat gayet mühim bir 'kanundur. Şimdiye 
kadar memleketimizde madenciliğin, hayaıtt sınaiye-
nin kıymeti btbaklkın anlaşılamamıştır. Bilhassa pet
rol, kömür madenleri bugün dünyayı yaşatan İki 
'büyük hazinedir. İngilizlerin İran'da, Irakla takip et-
ti «deri siyasetin en mühim esbabından biri de petrol
dür. Kezalik Çin'e karşı taıtfaik edilen siyasetin en mü

him esbabından biri de petrol, demir ve kömürdür. Bi
zim memleketimizde bir kömür 'havzası var, biliyor
sunuz, Ereğli ve Zonguldak havzai fahlmiyesi, Şarki 
Bahrisefitte yegâne bîr havzadır. Rusya'da kömür 
madeni var. Fakat sahilden pek çok içeride, kıymeti 
haruriye noktasından geridedir. Sonra Kafkasya'da 
ancak petrol vardır, kömür yoktur. Bizim Anadölu-
«muz'da yegâne maden, Ereğli, Zonguldak havzai ma-
deniyestidir. İyi 'kömür Mısır'da yofctur. Suriye'de yok
tur, İtalya'da yoktur, Yunanistan'da yoktur, Balkan 
şilbttı ceziresinde yoktur. 

Binaenaleyh Ereğli madenleri yekta, müstesna, 
mevkii itibariyle gayet kıymettar bir madendir. Gö
rüyoruz ki, bu maden, Hilmi Bey kardeşimizin verdiği 
izahat verile, tedricen elimizden gidiyor. Halbuki 
biliyorsunuz ki bir memlekette hâkimiyeti siyasîye o 
memlekete malikiyet için kâfi değildir, mutlaka hâki
miyeti iktisadiye lâzımdır. Bilhassa 'tsltaribul'da Rum
ların, Ermenilerin, mütarekeden sonra nasıl hâkimi
yeti ticariyeyi ele geçirdikleri ve 'bizim ihmalimiz 
yüzünden memleketin her tarafında mileli gayri müs-
liımemin nasıl bizim kanımızı emdikleri malûmuâliniz-
tiir. Size bir şsy hatırlatayım; tehcirden sonra Ermeni
lerin boş bıraktıkları yerlerde müslümanlar hazan bir 
çivi çakacak sanatkâr bulamamışlardı. Binaenaleyh 
efendiler; tehlikeyi istisgar ve istihfaf etmeyiniz. En 
büyük milletler; hazaini tabiyenin •kesretle bulunduğu 
yerlere mİIIetterini muhacerete icbar ederek, teşvik 
ederek, oralarda hakimiyeti iktisadiyeyİ ete geçirmeye 
çalışmışlardır. Avustralya'da ve Almanların Şarki 
Silezya'da, Pozna.n'da yaptpkları bütün muhaceretler, 
Amerika'da yapi'lan şeyler, hep İktisadi hâkimiyet 
mücadelesini gösterir, böyle mücadele emsali ile asrı 
hazır tarihi doludur. Binaenaleyh efendiler; bilhassa 
hâkimiyeti İktisadiye sahastmda Amerikalılar'ta Çin

li'lerin, Japonların çarpıştıklarını, muazzam müca
delelere giriştiklerini görerek, -böyle elimizde bulunan 
en kıymetli bir havzai madeniyenin tedricen ecnebi-
lesmesİ, bilhassa gayri müslümleşmesi ihtimaline na
zaran şimdiden tedabİri maniayı ittihaz buyurmamızı 
rica ederim. Hatırlayınız ki tarihimizin ilk devrele
rinde ecdadımız bunu katiyen ihmal etımemisler, Ru
meli gibi kamilen mileli gayri müsiıme ile meskûn 
olan yerlere sıkı muhaceretlerle Anadolu'dan bir çok 
ahaîii islâm iye götürerek oralarda hâkimiyeti ikti
sadiye ve siyasiyemizi temin etmişlerdir. Hâkimiyeti 
iktisadiyeye mal/k olmayanların hâkimiyeti siyasiyeyi 
de bir gün kaçırabileceğini düşünerek bu kanunu be
hemehal kabul buyurmanızı teklif ederim. 

REİS — Müdafaa i Milliye Encümeni namına söz 
isteyen var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Etendim 
daha söyleyecekler varsa arkadaşlardan söylesMer 
de toptan cevap vereyim. 

REİS — Efendim başka söz söyleyecek yoktur 
efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
Hilmi Bey biraderimizin Zonguldak balkkındaikj ka
nunu Müdafaai Milliye Encümenince tetkik edildi. 
'Encümenimizin neticet teökikatını Mazbata Muharriri 
«ıfatiyle arz edeceğim. 

Hilmi Bey biraderimizin kanunu, madenlerde ça
lışacak amele meselesi değildir. Madenlerde çaflfşa-
Cak amelenin askerlikten tecilini Hükümet zaten ka
bul etmiş ve tatbik ediliyor. Hilmi Bey biraderimizin 
istediği kanun, Zongutdak'a hariçten her kim girerse, 
nüfusa ismini yazdırıp askerlikten muaf olsun, İster 
madenlerde çalışsın, ister çalışmasın. Sonra hattâ bu 
kanunda diyor ki; Zonguldak'ı ailece altı ay terkeden 
kimsenin o zaman muafiyeti iso'rdad olunur. Demek 
kî, bendenizi askere istiyorlar. Zonguldak'a gidece
ğim, amele yazrlacağım, beş on para kaydırıp sonra 
oradan çıkacağım. On dört ay zarfında ben kendi 
'keyfîme gezeceğim. Zonguldak bundan ne kazana
cak? Anlamıyorum, malûmu İhsanına. (Gürüftü) 
Rica ederim söz kesmeyiniz; Reis Beyefendi. Nizam
nameyi Dahiliyi derhaE taıtteik buyurunuz. (Hande
ler). 

Sonra efendim, Hilmi Beyefendi buyurdular ki; 
intihabat dolayısiyte Zonguldak'a uğradığım zaman 
- Yani mebusluğu temin için olacak - bu tehlikeyi 
görmüştüm. Bende, Bolu Mebusu olmak sıfaitiyle 
Hilmi Bey biraderimize soruyorum; acaba oradaki 
amele taşının Rum olduğunu görmemiş mi?,Acaba 
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tslam amelenin, o amele başlanın n tehdidi altında 
zebun olduğunu görmemiş mi? Gömtemişlerse, diğer 
mebuslar kendilerine teklif etmişlerdir; gidelim, ora
da bir amele teşkilatı yapalım. Niçin gitmemişler? 
Bence orada ameleyi Hüttüm-et askerlikten tecil et
miştir. Demin muahedei suHıryede Zonguldak da
hildir buyurdunuz. Muahedei suHıiyeye Memaliki 
Osmaniyenin neresi dahil değildir? Biz bu gün o 
muahedei suMyeyi tammayarak, vatanımıza hücum 
«den, hicranzede vatanrmızm bir kısmı mubareldııi 
bugün çiğneyen düşmanlarımızı tard ile ve müda
faa ite meşgulüz. 

Efendim, zannsderiım ki, bugün yapılacak şey, şu-
raıda burada askerliğin muafiyeti değil, belki Ordu
'muzu, kuvvetimizi takviye için asker bulmaktır. 
'Haltta tunu Heyeti Aliyenizin harekâtı İspat eder. 
Meselâ eğer böyle olmasaydı. Heyeti Aliycnİzsden bir 
çok zevat, cephe gerisinde, ilerisinde dolappta halka 
asker yapmak için uğraşmazlardı. Bir taraftan cephe 
gerisine gidelim, aman memleketi müdafaa için kuv
vete İhtiyacımız vardır diyelim ve bir taraftan, keen-
ne askerlik fena tir şey imişte, Zonguktak'a kim gi
derse askerlikten mu&f diye kanun yapalım. 

İsmail Suphi Bey biraderimiz, madencilik ve ha
yatı sınaiyenio kıymetimin bu memleketlbe anlaşılama
dığını söylediler, ihttîmalki anlaşılamamıştır. Fakat 
zannederim ki, bir parça anlaşılmıştır. Mazbatada 
manzum âliniz olduğu veçhile, oradaki ameleye as
kerlik yoktur, tecil edilmiştir. Yine buyurdular ki -
ifadelerinin en mühim kısmı budur - hakimiyeti siya
siye kâfi değil, hâkimiyeti iktisadiye lâzımdır. Doğ
rudur. Fakat misal olarak aktıkları Amerika ve Al
manya'dan müstemlekâta hicret edenler için soru
yorum, acaba Almanya ve Amerika bizim bu günkü 
hailimizde olsaydı, yani vatam düşmanlar tarafından 
çiğ'nenseydi, bu muafiyet kanununu Amerika yapar 
nuydı, yapmaz mıydı? Bu yapılır Muhterem Supfti 
'Beyefendi, yapılır, fakat <ne zamanki bu düşmanı 
defedeceğiz, kovacağız ondan sonra muafiyeti aske
riye kanunu yapacağız. Şimdi memleketi müdafaa 

ediyoruz. Binaenaleyh kanunun reddini talep ediyorum 
efendim. (Kâfi sadaları). 

TUNALl HİLMİ BEY (Bolu) — Mazbata Mu
harririne çclk teşekkür ederim. Kendi kendini öyle 
bîr yere vurdu ki, katiyeti tutar bir yeri kalmadı. 
(Gürültüler, ayak sesfcri). 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİT 
BEY (Hakkâri) — Arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Vurmamışım ki, sizi ayak paftırtılariyle karşıladılar, j 
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REİS — Mütalâatınızı serdediniz, silsilei kelâ
mınızı bozmayınız. 

TUNALl HIDM't BEY (Devamla) — Evvelemir
de dediler ki; Müdafaa! Milliye Encümeni bu kanu
nu tetkik etti. Ben Müda'faai Millîye mazbatasında 
bu kanunu tetkik ettiğine dair bir hareket görmedim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Okuyunuz. 

TUNALl HİLMİ BEY (Devamla) — Okudum. 
Çünkü ben Zonguldak'tan bahsediyorum. Onlar maz
batalarında Ereğli havzasından bahsediyorlar. Zaten 
demiştim ki, esbabı mucibede; Zonguldak tehlikede
dir. Esbabı bertebil encümende veyahut huzuru 
Mecliste arz olunacaktır. Ben o bir tarafta iken ken
dileri almışlar, lâyihayı okumuşlar. Bilmem taökik 
etmişler mi, etmemişler mi? Okumak vardır birde.. 

'MAZHAR MÜFİT BEY (Hafckâri) — Reis Be
yefendi, encümeni tahkir ediyor. Rica ederim! 

TUNALl HİLMİ BEY (Devamla) — istirham 
ederim. Katiyen encümen okumamış demiyorum, 
yalnız tetkik eJmiş mi, etmemiş mi? Orasını bilrrri-
yonım. 

REÎS — Encümen tetkik etmeksizin göndermez. 
TUNALl HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim, 

katüyen sözümde tezyif yoktur. Öyle bir şey anlaşnı-
yorsa ve öyle bir mânaya hamolunuıyörsa sözlerimin 
hepsini geriye alırım (Devam devam sadaları). Efen
dim beşaltı ay orada oturursa, sonra başka yere gi
derse diyerek kanunun o maddesinde katiyen bir rol 
olmadığım iddia etmek istediler. Halbuki, bendeniz 
bilâkis, orada bulunan, oraya gelîpte kendisine 
muafiyet verdiren bir kimse kalkar da o muafıyeM bir 
hile gibi kullanmak cihetine sapacak olursa, bu hileye 
meydan vermemek için, bilâkis dedim ki, daima ora
da oturmayacak olursa, şunu demek istiyorum ki, altı 
ay ailece, yalnız başına bir seneden evvel ayrılanlar
dan bu muafiyet istirdad olunur. Çünkü bu, mecbu
riyet olur. Ne gibi bir mecburiyet? İktisadi, ticari bir 
mecburiyet olur ki, memleket ondan kazanır. Av
rupa'ya gider, makine getirir, altı ay, bir sene bu veç
hile dolaşır. Fakalt lâyenkati dolaşaımaz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Şimdi nabsmevsim onlar, 

TUNALl HİLMİ BEY (Devamla) — EîbetJe o 
adam bu gibi bir muafiyete mazhar olmazsa hizmet*. 
edemiyecektir. Bendeniz, hatta 'sonradan daha ziyade 
ileriye vararak, bu ikinci maddenin istirdadından 
sonra diğer bir şart daha koydum. Öyle ki, bir se
neden fazla dışarıda bulunacak olursa o hak yalnız 
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istirdaıd olunmıyacak, istirdad tarihine tesadüf et
tiği hizmeti askeriye müddeti tazrf edilerek kendisi 
umuru zâfoüa. da, kır bekçi!iğinde, jandarmalıkta ve 
saîrede kullanılacak, KİM? Doktor İBey, dava vekili 
Bey, milyoner filân Bey Kim olursa olsun. Çün
kü benim en ziyade arzu ettiğim, Zonguldağa gide
cek olan hemşirelerimin manen, maddeten zengin 
tabakadan olmasıdır. Kim giderse gitsin. Bİlha'ssa 
zenginler, kafaca, kesece, zengin olanlar giderse 
ziyade kazanacağız (Sözünüz halkçılığa münafİ sa
daları) Onu bana sonra öğretirsiniz. 

REİS — Hilmi Bey mevzuun dahilinde söyle
yiniz, vaktiniz tamam oluyor. Bir iki dakika kaldı. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Eğer mev
zu dahilinde söylersem sabaha kadar söylerim, fa
kat haricine çıktığım dakika:dan itibaren söyleyiniz 
ve lütfen susturunuz efendim. Bu defa da Reis 'Bey 
beni şaşırttılar. Takip olunur, jandarma gönderilir 
ve buraya bir takım zengin müslümanların gelmesini 
en ziyade tercih ediyorum dedim efendiler, 

Gelelim efendim, Mazhar Müfit Bey dediler ki; 
amelenin başında bir Rum olduğunu görmemiş mi? 
Acaba oraya gitsek teşkilât yapsak... Ben arkadaşlara 
neden muvafakat cevabı vermemiştim? Bana böyle 
bir teklif vaki oldu. O arkadaşıma da o zaman söy
lediğim gibi, şimdi Mazbata muharriri Beye de şu
rasını cevaben aırzedeyim ki, demin söylediğim veç
hiyle, memleketin bu kısmını kurtaracak esbabın en 
başlıcası olmak üzere, bu kanunu, o esbaba bir ze
min, bir temel olmak üzere kabul ediyorum. Ondan 
sonra sıhhi, ticari ve saire dolayısiyte de bir Ulam 
esbaba teşebbüs edeceğiz. Bİ'Eıassa amelenin teşki
lâtına son derecede ehemmiyet vereceğiz. Bunlar bir 
çok sebeplerdir. Her birine zamanı geKncs tevessül 
edilir veyahut hal ve kuvvet müsaade ettiği nispeMe 
yaprfur. Hepsi birden yapılamaz. Sonra amele teşkilâ
tı zannolunuyormu ki memleketi kurtarır? Amsls 
teşkilâtı zannolunurmu ki, Almanya, Amerika bile 
tehlikede olsa, Almanya ve Amerika'yı kurtarabilir? 
Katiyen!... 

RAGIP BEY (Kütahya) —' 15 dakika geçti Reis 
Bey. 

TUNALI HİLMİ 'BEY (Bolu) — Efendim o tah
riri olursa öyledir. Muahedei suihiyede dahil olma
yan neresi var, hangi kısım var? Deniyor, Muaıhödei 
suttıiye memleketi kavramıştır. Fakat hususi bir pen
çe, hususi bir madde Zonguldak'ın üzsrine konmuş
tur. Dikkat buyuruluyor bu beyler? Demek Zongul
dak'ın bir hususiyeti var, Ereğli havzasının bir hususi

yeti var. Nitekim benim zavallı güzel İzmir'imin gü
zel hususiyeti olduğu gibi. 

REİS — Ciddiyet dahilinde söyleyiniz, mevzuun 
'haricine çıkmayınız. Sözünüzü keserim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Cevap veriyo
rum Reis Bey. Affedersiniz. Bize asker 'lâzımdır 
deniHyor, Bunu tasdik etmiyen kim var? Bunun 
Üıilâfında söyliyen kim var? Fakat Beyler, her gü
zel ışeyt herkes kabul etmiş olsaydı, dünya da güzel
likten ibaret bir cennet olurdu. Bizler bu cennetin 
melekleri gibi yaşardık. Bu gün askerin firarını 
tetkik ettiğimizde maatteessüf diyoruz ki: Bizde bir 
daülfirar husule gelmiştir. Firarilerin bir Jessmı da 
varsın Zonguldak'a kaçsınlar. (Yok sadaları) Rica 
ederim müsaade buyurunuz. Faka!t hiç olmazsa dağ 
bacına kaçacağına Zonguldak'a kaçsın, orada beş on 
müslüman nüfusunu çoğaltmak sevabını kazanırız ya! 

BİR MEBUS BEY — Hilmi Beyi istiklâl mah
kemesine vermeli (Handeler), (Yeter yeter sadaları). 

TUNALI HİLMİ BEY (Davamla) — Firar et
sin demek istemiyorum. Beyler; bu kanunu kabul 
edeceğimiz gün bugündür. Bu kanunun yararına 
töhiri katiyen caiz değildir. Yalnız esbabından baş-
lıcasını arz ettim. Fakat söyleyeceğim bazı nok
talar daha var rica ederim, beni söyletmeyiniz 
Zonguldak müslümanlaşacak ve o havali tamaman 
müslüman olacaktır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Heyeti umu
miyesi hakkında müzakere kâfi görüldü. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz edeceğim 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, (Red sadaları) Maddelere gecikmemesini ka
bul edenler el kaldırsın... Maddelere geçilmemiştir. 
Efendim kanun reddolundu. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Nasıl red-
dolunur? Ekseriyet yok. Maddelere geçilmesini ka
bul ettik. 

REİS — Hilmi Bey; maddelere geçilmesi için 
beş el fctlktı, tekrar aksini reye koydum, eller kalktı. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Heyeti umu
miyesi için koydunuz. Bir de maddelere geçilmesini 
reye koyunuz. 

REİS — Reye kondu efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hayır konul

madı. Maddelere geçilmesini koyunuz. 
REİS — Bidayetten maddelere geçilmesini reye 

arz ettim, 
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TUNALI HlLMl BEY — Hayır efendim. 
REtS — Susunuz, söz vermedim. Siz dinleyiniz. 

Heyeti Celileden iki üç el kalktı, aksini reye koydum, 
eller kafctı. Binaenaleyh eğer bir yanlışlık olmuşsa 
tekrar reyinize arz ediyorum, istiyor musunuz? (Ha
yır, lüzumu yok sesleri). Kanun reddedilmiştir efen

dim. Dahiliye ve Miidafaaİ Milliye vekâletinden 
sual ettiğiniz ve ahiren İstizaha kalbettiğiniz mese
lenin müzakeresine geçiyoruz. Malûmu âliniz hafi cel
sede müzakere edilmesi takarrür etmişti. Samiin teş
rif etsinler, iki dakika teneffüs... 

(Üçüncü celse hafidir.) 

»>•-:< 
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