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BIRINCI CELSE 
Ağılma saati.: 1,15 »n^a 

EEJS — Reiflveküi Vehbi Ef. Ha, 
KÂTÎPLER : Feyyaz Âli B, (Yozgad), Cevdet B, (Kütahya). 

REİS — Efendim, Meclisi açıyoruz. Zabtı 
sabık hulâsası okunacak, dinleyelim (Zabtı sabık 
hulâsası okundu). 

1. - ZABTI SABIK HULÂSASI 
Birinci celse 

Reisisâni vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 
tahtı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta İni
kat etti. Zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Heyeti Vekileden mevrut leva-
yihi kanuniyeden tebdilihavaya muhtaç zâbita-
na harcırah itasına, Aııteb memurinine bir 
maaş nisbetinde zam icrasına dair olanları Ka-
vanini Maliye encümenine ve Ziraat bankası 
müdüriyetinin iki aylık muvakkat bütçesiyle 
Ankara'da kuvvetli bir telsiz telgraf merkezî 
için tahsisat itasına ve muinsiz ailelerine mua
veneti nakdiye itası için bütçeye üç yüz bin lira 
zammı hakkında lâyihai kanuniye Muvazenei 
Maliye ve Sinob'ta Tersane namiyle mevcut 
arazinin belediyeye terkine ve Konya Ereğlisi, 
Akşehir, Seydişehir, Karaman'ın müstakil liva 
şeklinde idaresine dair olanları Dahiliye encü
menine, Taşucu ve Karaman tarikinin turuku 
umumiye meyanma ithaline dair olan lâyihai 
kanuniye Nafia encümenine, Aşar bakayasının 
aidat ile tahsili için bütçeye zamaİm icrası hak
kındaki kararname ile Seriye merkez kadrosu
nun gönderildiğine dair Seriye vekâleti tezkere
si Muvazenei Maliye encümenine, Samsun, To
kat, Amasya,. Kırşehir, Yozgad, Çorum liva
ları dahilinde muhaberata sansür vazedildiğine 
dair tezkere Dahiliye encümenine, Mahrukat 
hakkındaki kanunun tesrii müzakeresine dair 
Nafia vekâleti tezkeresi İktisat encümenine, 
Meni müskirat kanununun İkinci maddesinin 
tefsirine dair Adliye vekâleti tezkeresi Adliye 
encümenine, Zonguldak'ta bir teşkilâtı sıhhiye 
vücude getirilmesine dair Tunalr Hilmi Beyin 
teklifi Sıhhiye encümenine, Kastamnu mebusu 
Abdülkadir Kemali Beyle rüfekasmın Evkaf 
akkındaki teklifi kanunileri ile Karahisarı Sa
hip mebusu Mustafa Hulusi Efendinin Emvali 
eytam hakkındaki teklifi Lâyiha encümenine 
havale olundu. Kütahya mekteplerinin tahli
yesine sarfı mesai olunduğuna dair Heyeti Ve
kileden mevrut tezkere kıraat olundu. Ordu

nun libasına dair sual takririne Müdafaai Milli
ye vekâletinin tezkerei cevabiyesi okunarak kâ
fi görüldü, öğle tatillerinin ilgası hakkındaki 
kararın vilâyata teşmil edildiğine dair Heyeti 
Vekile tezkeresi kıraat ve Canik mebusu Nafiz 
Beyin vaktinde vazifesi başında bulunmıyan 
memurin hakkında ahkâmı kanuniyenin tatbiki 
lüzumunun ehemmiyetle Heyeti Vekileye tebli-
ğineve Süleyman Sırrı Beyin de vekâlet encü
meni nıüdiranının biran evvel içtima ederek as
habı mesalihin isini rüyet etmelerine dair tek
lifleri ile Kütahya'da bir darülhilâfe medrese
sinin küşadı muafık olduğuna dair Seriye encü
meni mazbatası, Ertuğrul mebusu İbrahim ve 
Kütahya mebusu Seyfi Efendilerin mezuniyet
lerine dair Divanı Riyaset karan, ve Aydın 
mebusu Şükrü ve Kastamonu mebusu Rüştü 
Beylerin mebusluktan istifaları kabul olundu. 
Mecruhİni guzatı ziyarete giden heyetten mev
rut telgraflar kıraat olundu. 

Kumarın menine dair Maraş ahalisinden 
mevrut mazbata Adliye ecümenine havale edil
di. Meni müskirat kanununun tamam ii tatbikı-
na atfı ehemmiyet edilmesine dair Heyeti Veki
leye tezkere yazılması takarrür etti. Amasya 
istikbâl mahkemesinden mevrut telgraf kıraat 
olunarak ne için yazıldığının mahkemeden istif
sarı ve hilafı nizam telgrafda mezkûr olan jan
darmayı yalnız başına vazifeye sevkeden jan
darma kumandanı hakkmdada takibatta bulu

nulması tensip edildi. Rusya'ya izam olunacak 
heyete memur edilen Mfoğla mebusu Tevfik 
Rüştü Beyin mezun addolunmasına dair Heye
ti Vekileden mevrut tezkere kıraat ve kabul 
olundu. Badehu istiklâl mahkemeleri âzaları
nın intihabına başlandı Ârâ tasnif edilinciye 
kadar teneffüs için celse tatil lundu. 

îkinci celse 
Reisîaani vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat üç kırk begte 
inikat etti. Siverek mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin birinci celsedeki beyanatım muvazzıh 
olan takriri okundu. İktisat vekili Celâl Bey 
tarafından Yunan mezalimi hakkında tahkik 
heyetinden mevrut rapor kıraat olunarak mü
zakere o#reyan etti. Bu mesele hakkında Da
hiliye vekâletinden suale dair Maznar Müfit 
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Beyin takriri, de kabul olundu, istiklâl mah
kemeleri âzalıklarma Haydar Beyle §eyh Ser
vet Efendinin intihap edildikleri tebliğ olundu.' 
Ve Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin evra
kının Konya'dan celbi için Heyeti Vekiteye ya-' 
zılması takarrür etti. istiklâl mahkemesi iğin 
Üçüncü intihap icra edildi. Tarafı Riyasetten 
Perşembe günü aynı saatte İçtima edileceği bit-
tebliğ salon samiinden tahliye olunarak celsei 
hafiye akdolundu. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Vehbi Feyyaz Âli Memet Rasim 

BEİS — Zabtı sabık hulâsasına mütalâa be
yan edecek va*r mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İstiklâl mah
kemelerince verilen mühim cezaların doğrudan 
doğruya ajansla bildirilerek ve bunun vâsıta-
siyle her tarafa neşredilmesini teklif etmiştim, 
kayde geçti ve kabul edilmiştir. Zabta geçme
sini teklif ediyorum. 

BEİS — Zabta geçsin, daha başka söz söy-
liyeeek var mı? {JVTjuvafık sesleri). 

Efendim, müsaade buyurulursa zabta bir 
kayit daha konulmak lâzımgeliyor. Maraş maz
batası yalnız kumarın meni hakkında değil, bir 
kısmı meni müskirata teşekkür hakkında, diğeri 
de kumarın meni hakkında idi. Münasip gö
rürseniz o ciheti de tasrih edelim. (Çok muva
fık sesleri). Şu iki tashihle zabtı sabıkı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Zabtı sabık tashih 
veçhile kabul olunmuştur. 

3. •— İNTÎHAPI.AR 
2..— İstiklâl mahkemelerinde münhal bulu

rum analıklar için yapılan intihap neticesinin 
tebliği 

BEİS — Efendim, geçen gün İstiklâl mahke
meleri âzalıklarma mütebaki dört zatın intiha
bı lâzımgeldiği için intihap yapılmış ve dört 
zat intihap edilmiştir. Fakat o intihapta rey 
kazanan arkadaşların reyleri tasnif edilmeden 
celseye hitam verildiği cihetle tefhim olunma
mıştı. Şimdi üçüncü intihapta rey kazanan aı^ 
kadarlardan Şevki B. tçel (48), Yusuf Zıya B. 
Bitlis (51), Mustafa B. Dersim (44), Sıtkı B, 
Malatya (39) rey kazanmışlardır. Çünkü rey 
izafi olduğu cihetle intihaba iştirak eden zevat 
seksen altı kişi idi. (Allah muvaffakiyet ihsan 
etsin sesleri), 

TUNALI HtLMÎ B. (Bolu)'.— Bir teklifim 
var efendim, Müsaade buyurulur mu? İstiklâl 
mahkemeleri azaları dörde iblâğ edilmektedir. 
Bu âza doğrudan doğruya vazifei irşadiyeyi 
kendi üzerine alırlarsa büyük bir hkmet edil
miş olur. Yalnız o şartla ki, tabii teşkilâtta 
bulunacak ve dolayısiyle genç ihtiyar her kim 

münasip ise onları bir takım kazalara gönder
mek mecburiyetinden dolayı bazı sarfiyatta bu
lunacaktır, O azaya sarfiyatta bulunmak salâ
hiyetinin verilmesini, fakat heyetin tasdikiyle 
sarfiyatın icra edilmesini ve bu gibi vazifeyi 

de ifa etmesini teklif ediyorum.. (Muvafık sada-
lan). 

BEİS — Bir takrir ver efendim. 
TUNALI KtLMl B. — Bir takrir vereyim 

efendim, 
BEİS •— Efendim, müsaade buyurunuz rica 

ederim. Takrir gelince o zaman müzakere ede
riz. Divanı riyasetin bir tezkeresi var, okuna
cak: 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELATI 
I. — Bitlis mebuslarından Yusuf Ziya, 

Arif .ve Hakkâri mebusu Mazhar Müfit Bey
lerin mezuniyetlerine dair Divani Riyaset karart 

Heyeti Umumiyeyo 
Bitlis mebuslarından Yusuf Ziya ve Memet 

Arif Beylerle Hakkâri mebusu Mazhar Müfit 
Beyin izin takrirleri 24 teşriinsani 1336 tarihin
de münakit Divanı riyasette tezekkür edilerek 
Yusuf Ziya Beyle Memet Arif Beyin şubat niha
yetine kadar ve Mazhar Müfit Beyin bir buçuk 
mahlık mezuniyeti tensip edilmiş olmakla Heye
ti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Büyük Millet Meclisi Beis vekili 
Hasan Fehmi 

(Kabul sesleri). 
BEİS — Mezuniyeti kabul edenler el kaldır

sın. Kabul olunmuştur. 
Evrakı varideyi okuyacağız: 

4, — LÂYİHALAB 
1. — Genç sancağının milsiakülen idaresi hak

kında kanun lâyihası 
BEİS — Genç sancağının müetakülen idare

si hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var, Dahiliye ve Mlıvazenei Maliye en
cümenlerine havale ediyoruz, 

6. — TEZKERELER 
i, — Halkın tenvir ve irşadı hakkında Heyeti 

Vekilece ittihaz edilen mukarrerattn bir suretim 
nin talcdim kılındığına, dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 

BEİS — Halkın tenvir ve irşadı hakkında 
Heyeti Vekilece tanzim edilen kararname var. 
Müsaade buyurursanız berayi malûmat okun
sun. (Okundu) ': 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
2 teşrinisani 1336 tarih ve 573 - 1209 numa-
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rah tezkere cevabıdır: 

Halkın tenvir ve irşadı hakkında Heyeti 
Vekilenin 17 . XI . 1936 tarihindeki ihtimamda 
tasvip olunan kararnamenin sureti musadda-
kası berayi malûmat raptan takdim kılınmış
tır. efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Kararname sureti 
Anadolu balkının kısmı âzaminin ahval ve 

vekayii Mzıradan külliyen bihaber ve muhtacı 
irşat olduğu gibi Büyük Millet Meclisinin mes
leki hazırı siyasisi ve düşmanın amal ve maka-
sidi ile şeraiti sathiye dahi âmmenin meçhulü 
olduğu istitlâatı âhireden anlaşılmasına binaen 
vesaiti resmiyeden istifade ile en küçük memur
lara kadar amali milliyemizin izahına ve bu 
memurların temas ettikleri ahaliye daima tel-
kinat icrasma mecbur tutulmaları hususunun 
bilûmum vekâletlere- tebliği ve vasıtai telkin 
olacak maddenin her hafta matbuat ve istihba
rat müdüriyeti umumiyesinoe bilûmum vekâ
letlere. isariyle beraber müdüriyeti mezkûrece 
bu bapta gayet açık yazılar ve beyannameler 
tabı ve köylere tevzii Heyeti Vekilenin 17. XI . 
1336 tarihindeki içtimaında tekarrür etmiştir. 

17 teşrinsanİ 1336 
Büyük MUlet Meclisi Reisi Seriye vekili 

M. Kemal Fehmi 
Adüye V. Namına Dahiliye V. Namına 

Ahmet Muhtar I>r. Adnan 
Hariciye V. Vekili Maliye V. Maarif V. 
Ahmet Muhtar Ferit Dr. Rıza Nur 

Nafia V. Namına iktisat V. Vekili Sıhhiye V. 
Mahmut' Celâl Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Erkâm* harbiyei umumiye reisi 

Fevzi 
VEHBÎ B. (Kafesi) — Geç kalmışlardır. 
3. — Ankara ve Konya Düyunu umumiye 

basmüdüriyetlerine muktazi mebaliğİn Muvaze
ne* Maliyeye itjıali hakkında kanun lâyihası 

REİS — Ankara ve Konya Düyunu umumi
ye basmüdüriyetlerine muktazi mebaliğin itası 
hakkında teklifi kanuni var, Kavanini Maliye 
encümenine havale ediyoruz. 

9. MAZBATALAR 
1. —• Antalya mebusu Rasih Efendinin talebe 

ve muallimlerin askerlikten tecili hakkında tekli
fi kanunisi (2/103), Olti mebusu Yasin Beyin, 
muallimlerin askerlikten tecili hakkındaki teklifi 
kanunisi (2]112) ve Lâyiha ve Müdafaai Milliye 
encümenleri mazbataları [1] 

[1] 13 numüralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

REİS — Muallimlerin askerlikten tecili hak
kında Mfûdafaai Mİlliyenin mazbatası var. Onu 
okuyacağız. 

Müdafaai Milliye encümeni mazbatası 
Darülmuallimin talebesi ile bilfiil muallim-

ikte bulunanların hizmeti filiyei askeriyelerinin 
lüzumu teciline dair Encümeninize muhavvel 
teklfi kanuni mütalâa edildi. 

Lâyiha encümeninin mütalâası veçhile emri 
ehemini maarifin tamim ve tedrisatın intizamı
nı temin zımnında mezkûr teklifi kanuni şaya
nı kabul görülmüş, şu kadar ki, başka bir me
muriyette bulunupta herhangi bir mektepte mu
allimlik deruhde edenler müstesna olmak yani 
tecil hususunda bilfiil ve münhasıran resmî ve 
hususi mekâtipte muallimlikte bulunanlara ait 

ve bu seferberliğe mahsus olmak üzere birinci mad
denin bervechi âti tashihi ve ikinci maddenin 
aynen kabul vo ipkası muvafık görülmüş olmak
la Heyeti umumiyeye takdim kılındı. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu teklifi 
kanuni kimindir? 

FEYYAZ ALI B, (Yozgad) — Olti mebusu 
Yasin Beyindir. Lâyiha encümenine gitmiş, ora
dan da Müdafaai Milliye encümenine gitmiş, 
Şimdi Meclise geliyor. 
- REtS — Kanunun heyeti mecmuası hakkında 
söz söyliyecek var mıî 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim mükellefi
yeti askeriye kanununun maddei mahsusası 
vardır. Onlar tadil edilmemiştir. Muallimler 
orada müstesnadır. Yani müstesneyatı saire gibi 
muallimin de orada mevcuttur. Yeniden tetki
ke lüzum yoktur. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. Bu lâyihai 
kanuniye encümeni mahsusundan geliyor, Bu
gün müzakeresini kabul buyurursanız.. {Kabul 
kabul sesleri). 

Ruznameye idhaliyle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Peki kabul olun
muştur. Heyeti mecmuası hakkında söz söyliye
cek varsa yazalım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim memleketin 
uğradığı felâketlerin başlıca sebeblerini yekdi-
gerîmize karşı dermeyan ederken bunun ceha
let olduğunu soyuyoruz. Binaenaleyh memle
kette düşmanla nasıl çarpışıyorsak cehaletle de 
öyle mücadele etmek bize borçtur. Memlekette 
muallimlik mesleği henüz takarrür edememiş, 
himaye görmemiş, bir rüşeym halinde bulunuyor. 
Bunu seferberlik imha etti. Eğer yine henüz ih
tiyaç olmadan onları rast gele imha edecek 
olursak doğru bir harekette bulunmuş olmayız. 
Vatanın müdafaası emrinde en sön neferimiz
den en fazılr muhterememize kadar hepimizin 
cepheye gitmesi lâzımdır. Fakat ihtiyaç nispe
tinde gidilmeli. Hepimizin bildiği esbab ve se-
vaık tahtında öğreniyoruz ki bizim fazla askere 
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ihtiyacımız yoktur. Binaenaleyh lüzum olduk
ça hepsini oraya sevk edelim. Bunun içinDarül-
muallimin talebesiyle ve muallimin ve medarisi 
ilmiye müderrislerini müstesna tutmalı (pek 
doğru muvafık sesleri). 

ATIF B. (Bayezid) — Bedeli nakdiyi ne için 
kabul etmiyor dmız? 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Muallimle
rin askerliği hakkında geçmiş bir vakayı arze-
deeeğim. Heyeti aliyyeniz hakem olsun. Arzu 
buyurduğunuz gibi karar veriniz. Bir ay evvel 
Orhaneli nahiyesi muallimlerinden biri aç ve 
çıplak olduğu halde buraya askerlikle tavzif 
edilerek getirilmiştir. Beş ailesiyle bütün za
vallı • talebelerini orada kimsesiz bırakarak bu
raya gelmiş ve on beş gün burada sürüklenmiş 
Müdafaai Milliye vekili muhteremi Paşa Haz
retleri kendisine merhamet ederek on beş gün 
müsaade etti. Bu sayede hem çocuk kurtuldu ve 
hem de ailesini kurtarabildi ve hem de talebe
sinin başına gitti. Muallimlerin adedinin ne ka
dar az olduğunu ve memleketin Maarif cihetin
den ne kadar fakir buuuduğunu heyeti aliyye
niz herkesten eyi bilir. Darülmuallimin talebesi 
memleketin muhtaç olduğu muallimlere nis
petle yüzde iki üç ni s betin dedir. Bunları asker 
yapup muallim ordusunu bir defa daha fakir 
birakmak elbette muvafık değildir. Muallimle
rin miktarı zaten azdır. Bunların heman bu
günden itibaren tecillerine karar verilmesini 
ve kanunun müstacelen kabulünü teklif ediyo
rum (Muvafık sesleri). 

BÖt MEBUS B. — Medrese talebelerini ve 
müderrisleri de ıtnutmıyalım. 

MAZHAB MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendini 
Mazbata muharriri sıfatiyle arzediyorum. En
cümen bu kanunun müstaceliyetini teki t ediyor. 

REİS — Bu hususa dair söz soyliyecek var 
im? {Yok sesleri) 

HASAN EASRI B. (Karesi) — Biz bunu ka
bul ediyoruz, söz söylemeğe lüzum yoktur. 

BEİS — Şiındi efendim müstaceliyeti teklif 
ediyorlar. Müstaceliyeti kabul edenler el kal
dırsın. (Kabul edilmişir,). 

Maddelerin müzakeresine geçmek üzere he
yeti mecmuasını kabul edenler el kaldırsın ka
bul edilmiştir, 

Birinci madde okunuyor. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Amma tadiller de 

vardır. Onlar da okunsun. 
MADDE 1. — Darülnıualimjn talebesinden 

müsellah ve gayri müseîlah sınıflara ayrılanlar
la başka memuriyette istihdam edilmiyerek bil
fiil ve münhasıran resmî ve gayri resmî mekâ-
tipte müdür, muallim bulunanların hizmeti fi
iliye! askeriyeleri bu seferberliğe mahsus olmak 
üzere tecil edilmiştir, 

VEHBİ (Karesi) — Buna dair takririm 
var, okunsun, 

BEİS — Söz söylensinde öyle. 
Dr. SUAT B, (Kastamonu) — Eftııdim 

Vehbi Beyin buyurdukları gibi," memlekette 
cehalet en büyük sebep olarak gösteriliyor. Bu 
kanunun müstaceliyetle kabulüne saik olan 
keyfiyette cehle karşı bu mücadeleye memur 
olan ve bir nevi ordu olan muallimlerin asker
likten istisnasını tazammün diyor. Malûmu 
âlinizdir ki harbi umumide pek çok emsalini 
gördük. Meselâ Sultani mektebinin onuncu, 
on birinci sınıfında olan şakirdanr esnan dahi
lindedir diyerek askere şevkettik. Onlar vazi-
fei askeriyelerini ifa ettikten sonra gelip mek
teplerini ikmal edemediler. Tahsilleri noksan 
ve natamam kaldı. Onların müktesabatı ilmiye
leri de berhava oldu. Onun için bu. istisnaiyeti 
yalnız Darülmuallıminlere teşmil etmekten ise, 
bugünkü şeraitin müsaadesine tebeari, bunu 
bilûmum mektep ınuall i lideriyle şakitlerine teş
mil etmek daha. muvafıktır. (Pek doğru ses
leri). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim 
zannediyorum ki... 

ATIF B. (Bayezit) — Aleyhte söyliyecek-
senİ2 söyleyiniz. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun efendim. Bendeniz zannediyorum 
ki mükellefiyeti askeriye kanununun 92 ncİ 
maddesinde memurin meyanında muallimlerde 
istisna edilmiştir. 92 nci maddesinin zeyli var
dır ki... Binaenaleyh bendeniz de Suad Bey 
biraderimizin buyurdukları gibi yalnız Darül-
nmallhııin talebesine hasrını muvafık bulmu
yor, diğer esnan dahilinde bulunan mekâtip 
ile medaris talebesine de teşmilini teklif edi
yorum. (Muvafık sesleri), 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Binim de 
bir takririmiz var Reis Beyefendi. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
resmî ve gayri resmî mektepler deki muallimi
nin seferberlikten tecili Heyeti umumiyece 
müttefikin aleyh gibidir ve ayni ihtiyaca nıeb-
ni olarak medaris talebesi ile resmî ve gayri 
resmî müderrisler vardır ki bunlar müftilerin 
nıenbaı ve mahrecidir. Bn aksam ihmal edildi
ği takdirde müftü bulunamaz. Belki Mehakimİ 
şeriyeye kadı olacak kadı da yetiştirilemez ve 
buda memleket için felâket, fetret olacaktır. 
Onun için niekâtibi ilmiye, resmî ve gayri res
mî mekâtip muallimini, hususi mekâtip müda
vimini ile muallimini ne derecede haizi ehemmi
yet ise diğeri de ayni sebeble memlekete ııafi 
olmak itibarile onlar da memleketin bîr ıızvi-
dir. Binaenaleyh mekâtibi resmiye ve hususi
ye muallimleri sırasında mekâtib ve ınedarisde 
resmî ve. gayri resmî müderris olup ehliyeti 
muhakkak olanların da işbu seferberlikten is
tisnasını teklif ederim ve talebeleri de... 
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MUSTAFA VASFI B. (Tokat) — Bedeli 

nakdi kabul etmiyoruz, onlar da müstesna 
olursa kim kalır* 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Etendiler 
malûmu afiniz gerek medaris talebesinin, ge
rek muallimlerin, gerek şakirdanm böyle as
kerlikten istisna edilmesinin devri istibdatta 
melıaziri adidesi görüldü. Malûmu âliniz Yu
nan harbinde Hükümeti Osmaniye Yunan cep
hesine sevkedecek asker bulamadı. Fakat böyle 
muallim ordusunu bilcümle ınünevveranm men-
baım kurutmak demek ümmülhabaİs olan ceh
le meydan açmak ve bütün fanalıklara müsa
ade vermek demektir. Şimdi burada da mah
zur var, orada da var. Fakat bir şeyin hangi 
ciheti ehven ise, yani iki zarar içtima ederse 
ehveni şer ihtiyar edilir kaidesine binaen bu 
talebelerin gerek medrese muallimlerinin ge
rek Maarif ve Meşihatın, herhangi daireye 
mensup olursa olsun, alelıtlak istisnası doğru 
değildir.Hiç olmazsa talebenin alâ derecede 
numara alanları istisna edilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — imti
han mı yapıyoruz? 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Alâ dere
cede numara alan sakırdan istisna edilmelidir. 
Şu halde mektepler asker firarilerine melce ol
muş olmaz. Bu melcei açmamak için hiç olmaz
sa mektep talebelerinin aliyyöialâ veya alâ 
derece numara almalarının şart ittihaz edilme
sini teklif ederim. 

YUSUF ZÎYA B. (Mtersin) — Efendim, 
memleketin en büyük ihtiyaçlarından birisi de 
çiftçiler olduğunu zannediyorum. Bu itibarla 
memleketimizde bir tek olan ziraat mektebi ile 
keza bir tane olan ziraat ameliyat mektebinin 
de bu istisna meyamna ithalini arz ve teklif 
ederim. 

MUSTAFA SABRİEf. (Siird) — En doğrn 
söz bu. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Müsaade bu
yurun. Seferberlikte bu mektep için bir mevki 
verilmemiştir. Hattâ bu mektebin .mezun ve 
müdavimleri ihtiyat zabiti olacak mıdır, olmı-
yacak mıdır gibi birçok tereddütlerden sonra ne
fer olarak cepheye sevkedilmiş, mevcudu esasen 
yüz seksen kişiyi geçmiyeıı Ziraat mektebi mün-
tesibiyni bugün mahvolmuştur. Bugün elde 
pek az mevcut vardır. Binaenaleyh, ziraat mek
tebinin muallim ve. müdavimlerinin de bu istis
naya dahil bulunmasını riea ediyorum. 

RAOIB B. (Kütahya) — Efendim, mesele 
biraz dallandı, budaklandı. Istisnaiyet yalnız 
Darülmuallimin talehesiyle muallimine münha
sır iken diğer mekâtip taebesi de girdi. Sonra 
rşhı içine nıedarisi İlmiye de girdi. Müderrisin de 
girdi. Malûmu âliniz medarisi ilmiyenin resmî 
ve gayri resmî kısımları var. Binaenaleyh her 
halde hulâsa edilecek bir mahiyet aldı. Şıı 

müzakere cereyanı itibariyle bendeniz bir defa 
talebelerle, yani esnan dahilinde bulunan talebe
lerle mualliminin, gerek mekâtibi resmiyede 
olsun, gerek mekâtibi hususiyede bulunsun, 
mekâtibi hususiye denilince yine mekâtibi res-
miyeden mâduttur. Çünkü onlar da Maarif ne
zaretinin ve maarif müdürlerinin ruhsatı res
in iyeleriyle açılır ve onların kontrolüne tâbi
dir. Onun için mekâtibi hususiye de mekâtibi 
resmiyeden madut demektir. Mekâtibi husu

sîye ve resmiye muallimlerîyle bilûmum mekâ
tip talebesinin bilâkayît ve şart istisnasını te
menni ederim. Sonra medaris kalıyor efendim. 
MJedariste malumu âlileri son zamanlarda Da-
rülhilâfe - tül - aliye namiye İstanbul'da 1330 
senesinde açılan medresei ilmiyelerin Anadolu'
nun birçok yerlerinde şubeleri açıldı. Bu şu
beler doğrudan doğruya Meşihati eelileye mer
but ve Meşihatı celilenin murakabesi altında 
bulunuyor. Yani bizzat Meşihat medreselere 
mereidir. Bunlar da resmî medaris addolunur 

ki, buraa talebelerle müderrisinin de istisnası 
evla bittariktir. Çünkü mektep ne ise medre
selerde ayni şeydir. Fakat Musa Kâzım Efen
di hocamız alelıtlak müderrisini söylediler ki, 
esasen zannediyorum, esnan dahilinde müderris 
pek az olmakla beaber istisnasına taraftar de
ğilim. Çünkü efendim, tedris ile resmen mu
kayyet değillerdir. Tedris ile resmen mukay
yet olanların istisnası evla . bittariktir. Fakat 
tedris ile muvazzaf olmıyanlarm İstisnası taraf
tarı değilim. 

REİS — Vehbi Bey söz sizindir, buyurun. 
VEHBİ B, (Karesi) — Ben sonra söylİyece-

ğim. 
ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Efendiler, 

bendeniz bu mesele hakkında biraz daha esaslı 
ve mahiyeti hakikiyesini tecelli ettirecek bir 
tarzda söz söylemek isterim. İptida bu bizim 
umumumuzun muvazzaf olduğumuz, hikmeten 
ve aklen muvazzaf olduğumuz gibi seran de 
muvazzaf olduğumuz vazifei eihad farzı ayin de
recesinde olan cihaddııv Farzı kifaye derece
sinde olan cihad değildir. Farzı ayin derecesinde 
olan cihadın mânası, bir kısım insanların, 
bir kısım vatanperverlerin vatanı, dini mu
hafaza edemeyip umumun sayiue ihtiyaç mes-
seden cihadlar, mücadeleler farzı ayın olan ci-
hadiardır. Bir kısmının başarılabilmesiyle mak
sat hâsıl olan cihadlar ise kifaye eihadlardır ki, 
diğerleri mesuliyetten kurtulur. Farzı kifaye 
cihadı nazarı mütaîâaya alındığı zaman tabiî te
mini nizam ve intizam için istisnalar yapılır ve 
istisnalar da kâfi olanlar hangileridir tetkik edi
lir, Hayatın dahilî Yazifelerini görmek itiba
riyle kısım kısım ayrılması lâzımgelir. Tabii 
tafsilâtına girişmeksiztn... Sonra bugün ise bizim 
muvazzaf olduğumuz vazifei cihad farzı' ayin 
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olan eihaddır. .Bunun için hiç bir ferdin müstes
na olması imkâna yoktur. Fakat vazifeler, ei-
lıad kelimesinin mefhumu altında, taksimi amal, 
tasnifi amal kaidesine riayet edilerek yapılabi
lir. Şu halde hayatın zarureti mutlakasmı bu
gün için ifa edenler müstesna olabilir. Ben 
tekrar ediyorum; hayatın zarureti mutlakasmı 
temin etmeğe matuf vazifedarlar bilfiil eline si
lâh alıp gitmezler. Zaruret derecesinden düş
tükten sonra, haydi madeten şöyle bir düşüne
lim, manen, İnsanlık namına da, islâmlık namı
na da vazifeyi görmeyenler ve bu cihada ış: 
tirak etmiyenler mesuldür. Şu halde zarureti 
hayat itibariyle her halde görülmesi lâzımgelen 
vazifeleri görenler, yine cihad vazifesi gördüğü 
kin, orduya, cepheye gitmez. Bunun böyle dü
şünülmesi lâzımgelir. Mahiyeti hakikıyesı iti
bariyle, zarureti hayatiyesi itibariyle bu la
zımdır. Binaenaleyh, bu zarureti hayat, istik
bali hayat itibariyle olan tetkikat olabilir. Hal 
İtibariyle olan tetkikat ve tahlilât olabilir. Ben-
deniz ietihadımca, vaziyeti umumiyeı hayatiye! 
slamiye nazarı tetkikten geçirilecek olursa istik
bal itibariyle memleket İçin zaruri ve lâzım 
olan zarureti! hizmetler ayrılmalıdır Bu da 
bugünkü eihadımızm haddi belli olmadığı ıcm 
arktan söylemeğe cesaret edemiyorum. 

BÎR MEBUS B. —. Korkmaymız, açık söy
leyiniz. ' „ • .••!_ 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Bu içtiha
dım sudur: Ne hoca, ne muallim, ne müderris, 
ne şeyh, hiç birisinin müstesna olmaması ve hır 
müddet için her işin bırakılması yalnız ve yal
nız vatanîn müdafaası lâzımdır. Alkışlar). Ha-
tikati mutlakası itibariyle mesele b ^ M -
rettir. Bendeniz bir şey tasavvur ettim ki, ıs 
ükbal ile, zarureti haliye g r i y l e o ^ j a z . 
feler de o .cihadın İçinde dahildir Z a r f t ı ha 
iTye itibariyle olan vazifeleri görüşebilir^ Da -
mŞa biliriz Zarureti haliye ş i a r d a n baret r . 
Zarureti haliyede vadede cıhaddart madnUıj 
Vazifei cihadı yapmış oluyor, istikbal, muvaK 
kat müddet için muattalda, » o ^ a n ^ 
ya önümüzdeki vazifeyi gormeklık lazımdır 
ve bunu teklif ediyorum. 

REİS _ Efendim, bir kifayet takriri var
dır. Müsaade buyurursanız okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bu mesele hakkında cereyan eden müzakere 

kâfidir, Reye vazmı teklif eylerim. _ 
25 teşrinisani lodo 

Denizli mebusu 
Yusuf 

REİS - Takriri kabul edenler lütfen elleri-
•ni kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul 
olundu. 

Simdi tadil takrirleri okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muaifyeti askeriyenin yalma Darülmualli-

min talebesine hasredîlmiyerek muafiyeti mez-
kûrenin tâli derecede bulunan mekâtibi sulta-
niye.ve saire talebesine teşmilini teklif eylerim. 

tzmit mebusu 
Hamdı 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum müderrisler ve cevami ve mesacit 

hademeleriyle tekâya ve aevaya şeyhlerinin de 
tecilini teklif eyleriz. 

Kırşehir mebusu Antalya mebusu 
Yahya Galip Mustafa 
Atıf Faik Memet Şevket 

Ankara Genç Gümüşane 
Riyaseti Celileye 

(Müderrisin île talebei ulûm da müstesnadır). 
Balâdaki fıkranın maddeye ilâvesini teklif ey
lerim. 

Erzincan mebusu Bitlis mebusu 
Osman Fevzi Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim: 
Kastamonu 
Dr. Suat 

Madde 16. — Esnan dahilinde bulunan bilû
mum mektep talebeleri ile muallimleri işbu se-

. ferberlikten müstesnadır. 
Riyaseti Celileye 

Mevzuu müzakere bulunan kanunun berveç
hi âti tadilini teklif eylerim: 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

MADDE 1. — Bu seferberliğe mahsus ve 
münhasır olmak üzere bftcümle mekâtibi res
miye ve hususiye muallim ve talebesiyle meda-
risi ilmiye müderrisin ve talebesinin hizmeti fii-
liyei askeriyeleri tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — tşbu kanun, tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — tşbu kanunun icrasına müda-
faai Milliye vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Medarisİ ilmiye müderrisini kiramr ile tale

bei utûmu dinİyenin de tecillerini talep ve tek
lif ederim. 

Batum mebusu 
Ali Rıza 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mezun ve bilûmum medarisdeki müderrisle

rin dahi askerliklerinin tecilini teklif ederim. 
Denizli mebusu 

Yusuf 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
liilûmuııı mekâtip ve ınedarisi fiiliye ve âliye 

talebesinin tecilini tekMf ederim. 
Bursa mebusu 
Muhittin İlaha 

Kiyaseti Oelileye 
Darılımı al i i inin muailim ve talebesi gibi me-

darisi ilmiye müderris ve talehesinin de istisna 
edilmesini teklif eylerim. 

Karesi mebusu 
Meraet Vehbi 

Kiyaseti Celileye 
Birinci maddenin (Bilûmum medrese ve 

mektep talebe ve şakirdanı bileninle fünunu 
mevzuadan âlâ derecede numara aldı ki! arında 
asekrlikten müstesnadır) Şeklinde tadilini tek
lif ederim. 

Siird mebusu 
Hacı Mustafa Sahrî 

Riyaseti Ceîileye 
Birinci maddeye mekâtibi resmiye ve gayri 

resmiye muallimin ve mütealiimini cümlesin
den sonra medaris, müderris ve talibininin 
dahi seferberlikten tecili fıkralarının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Konya mebusu 
Musa Kâzım 

Büyük M il" et Meclisi Riyasetine 
Zarureti hâliyei zaruriye vazifeleri erba

bından mâadasının istisna edilmemesini ve bu 
vezaifi zanırivenin mahiyeti İıakikiyesi inkişaf 
edinceye kadar tehiri müzakere edilmesini tek
lif ederim. 

Bursa mebusu 
Şeyh Servet 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
takririmi izah edeceğini. İstisna kanunu yap-
madansa hepsi müstesna demek daha iyi efen
dim mesele eazib bir ifade ile Şeyh Servet 
Efendinin beyanatına bendeniz de, eğer kudret 
kutsiyeti varsa, bazı şerait dermiyan etmek şar-
tiyle, İştirak ediyorum. Binaenaleyh bu günkü 
vaziyeti gözönüne getirelim. Memleketin hem 
halini hem istikbalini kurtarmak için memle
ket ancak ışıkla yürür. ParilmuallinıinHeri ve 
medreseleri gözönüııden kaçırmak imkânı yok
tur. Harbi Umumide medreseler ve darilmual-
liıninler tamanıiyle yıkılmıştır. Herkesin malû
mudur ki bu gün üç köye vezaifi diniyelerini 
ifa edecek bir köy imamı bile İsabtet etmiyor 
ve bir çok eenazeler meydanda kalıyor. Beş sa
atlik yerden gidip cenaze için imam getiriyor
lar ve vatan için muharebe eden millet orada 
muharebe ederken dahilden vatanı yıkmak ta 
doğru değildir. İstisnayı "böyle kucak dolusu 
yapmakta doğru değildir. Memleketin hem ha

lini hem İstikbalini düşünerek istisnayi darü-
nıuallimin talebesi ile muallimlere ve resmî 
Oarilhilâfetiîâliye medresesi talebelerine hasret
mekten başka muvafık yol yoktur. 

ATIP B. (Bayüât) — Yalnız darilmuallimi^ 
ne mi hasrediliyor bu? 

REÎS — Takrirleri birer, birer okuyup reye 
koyacağım. 

(Kırşehir mebusu Yahya Galib Beyin tak
riri tekrar okunur.) (Red red sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
i )ari I muallimin talebesine, darilmuallimin ho
calarına istisnaiyet vermek ne demek? Sebep 
nedir? Bir kere bunu anlamak isterim. Eğer bil 
adamlar büyük büyük talebe yetiştirmiş, köy
lüler bundan çok istifade etmiş deniliyorsa o 
vakit ben de razıyım. Ezcümle buradaki daril-
mualliminde geçen sene, evvelki, daha evvelki 
senelerde hiç. bir zaman on ydi kişiden fazla 
talebe bulunmamıutır. Yirmi beş kişiden ziyade 
hocayı on yedi kişi için beslemek ıstirarmda 
bulunuluyor. (Gürüîtüler) Riea ederim müsaade 
buyurun. Patırtı ile olmaz bu. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Eğer yeniden müzakere açılırsa ben de söz 
isterim. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Sonra efen
dim, darilmuallimine fevkalâde salâhiyet ve-
ripde mektebi sultanileri istisna etmemek te 
doğru olmaz. O halde tekmil mekteplerin ho
calarım, talebelerini istimna edelim. Bunları 
istisna edince camiler kapanmamak için cami
lerdeki imamları, medreseleri, tekkedeki şeyh
leri hepsini istisna etmek lâzım. Heyeti umumi-
yesi itibariyle Şeyh Servet Efendinin dediği 
gibi hiç birisini istisna etmemeli. Hepsi vazi
feye gitmeli, vazifei haliyelerini ifa etmeli, 
ondan sonra hangi mektep açılmak lâzımgeli-
yorsa açmalı. Böyle lâf ile iş oKmaz efendim. 

REÎS — Takrirler birer birer okunacak, 
reyinize arzedeceğim. 

(Yahya Galib Bey ve rüfekasınm takriri 
tekrar okunur.) 

REİS — Şu takriri kabul edeni er el ler ini 
kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

(Erzincan mebusu Osman Fevzi Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Erzincan mebusu Osman Fevzi -
Efendinin takririni kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. kabul olunmuştur efendim, (red 
red sesleri) (Aksini reye koyun, şiddetli gürül
tüler. Ekseriyet yok sesleri.) 

RAGIB B. (Kütahya) — Bu takrir kabul 
edildi mi, edilmedi mi? Bir de aksini reye ko
yunuz efendim. (Aksini.reye koyunuz, kabul edil
medi, ekseriyet yok sesleri.) 

REİS — Efendim, rica ederim gürültüyü 
kesin. Aksini reye koyacağım. Şu takriri kabjul 
etmiyenler el kaldırsın. Efendim (37) kabul 
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etmiyen (47) kabul eden. O halde Osman Fevzi 
Efendinin takriri kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Yozgad mebusu Süleyman Beyin takririni 
reye vazediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yalnız birinci fık
rası reye konacak efendim. 

BEİS — Tabii evvelki fıkrası kabul edildi 
Encümene gitmesine müsaade ederseniz gönde
relim (Muvafık sesleri) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Müsa
ade buyurun. Encümen namına arzedeceğim. Bu 
takrirleri Encümen istiyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Zürra hakkında 
bir takririm var, rica ederim okunsun, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sefer
berlik mülgadır deyelim çıkalım. 

REİS— Erzurum mebusu Salih Efendinin 
takriri okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyesine 
Bize erzak teminiyle mükellef ajan zürraın 

ve esnafın askerlikten tecflini talep ederim. 
Erzurum mebusu 

Salih 
(Kim gidecek cepheye sesleri) 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler öyle 

zannediyorum ki ilimden ziyade ekmek lâzim. 
Zürram istisnasını, bize erzak vereıüeri de dü-
düşünelim. Mücah'edeyi melekler görsün. Bu 
işi melekler yapsın. Biz yanpala keyfimize ba
kalım. (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFtD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi usulü müzakereye dair arzediyorum. 
Encümen talep ettikten sonra Nizamnamei da
hilî mucibince müzakere olunmaz. Malûmu ih
sanınız Encümene gönderilir. Lütfen Encümene 
havale ediniz. Encümene gönderilmesini talep 
ediyorum. 

REİS — Nazarı dikkate alman takrir birinci 
maddeye ilâve olunmak üzere encümene 
gitti. Şu halde ikinci madde de, birinci madde 
Encümenden geldikten sonra müzakere edilsin 
değil mi? Diğer meseleye geçiyoruz efendim. 
Dinliydim rica ederim. 

5. — TEKLİFLER 
1. — Kütahya, mebusu Besim Atatay Beyin, 

düşman mezaliminin tesbiU hakkında teklifi Jca-
nunîsİ (â/143) 

REİS —> Düşmanlar tarafından irtikâp edi
len mezalimin bir kitab şeklinde neşredilmesi
ne dair Besim Atalay Beyin teklifi kanunisi var. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Artık bu gibi ef
saneleri dinlemeyelim. . 

REİS — Lâyiha encümenine göndereceğiz. 
HASN BASRİ B. (Karesi) — Hacet yok 

efendim, k'anun tanzimine lüzum yok, Hükü
mete gönderelim. 

MUSTAFA VASFİ B. (Takad) — Canmı 
pek ala muvafık yahu. Ne soyuyorsunuz? 

FEYZfEf. (Malatya) — Efendiler beşeriyeti 
birbirine düşürmek için'bu efsaneleri dinlemi-

•yelim .Kâfidir bize bukadar destanlar, 

8. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Şark' cephesindeki muvaffakiyetlerden 

dolay* Mardin Belediye Riyasetinden mevrud 
telgraf 

' REİS — Şark cephesindeki muzafferiyat-
•tan dolayı gelen tebrik telgraf arını okuyacağız: 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Âlisi Riyaseti 

saniliği. canibi âlisine 
Şark cephesi kıtaatımızın tevfikatı şamada-

niyeye müstenit muzafferiyatı diliranesini mü-
beşşir -telgrafnamei utufileri ba kemali iftihar 
ilân ve umuma tebşir edilerek her teşebbüs ve 
icraatı vatanı muazzezimizin istihlâsına ve Hü
kümeti Osmaniye'nin iade ve tezyidi şan ve 
şevketine matuf olan Büyük Türkiya Hükümeti 
Meclisinin ve kahraman ordumuzun bu muvaf-
fakiyatı ahiresinden dolayı Mardin ahalisinin 
her ferdi bir hissi şevk ve minnettar! ile müte
hassis olduğundan ve bu muvaffakiyatı âzime- • 
nin devamı temadisi duasını ref'i bariğâhı aha-
diyet etmekte bulunduğunu arz ile teşeküratı 
umumiyeyi takdime eüret eylerim. 

22 , VI . 1336 
Mardin Belediye Reisi 

Kasrm 
S. — Şark cephesindeki muvaffakiyetlerden 

dolayt A.ydtn mutasarrıflığından mevrud tel
graf 

KÂTİP — Aydın mutasarrıfı Nuri Beyin 
Söke'den mevrut tebrik telgrafı: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şark cephesi kumandanı muhteremi Kâzım 

Karabekir Pasa Hazretlerinin emir ve kuman
dasında bulunan cünüdu islâmiye ve miltiyenin 
avni hakla Kars kalai müstahkemini zabt ve 
islâmiyet ve Türk düşmanlarını hezimeti ka-
hireye duçar etmeleri memleket halkmda azîm 
bir sevinci mueib olmuş ve muazzez ordumu
zun kumandanı mükerremlerinin ve Büyük Mil
let Meclisinin temadi ve tevalii muvaffakiyatı 
temenniyatı umum tarafından tekrar edilmiş
tir, Tebrikâtı ıneserretkâriyi lisanı umumiden 
maaliftihar arza cüret eylerim emrü ferman. 

3 teşrinisani 1336 
Aydın mutasarrıfı 

- Fevzi 
REİS — İçel mebusu Ali Rıza Beyin tem

didi mezuniyetine dair bir takriri var onu oku
yacağız, 
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S. — İçel mebusu AK Rıza Efendinin' mezu

niyet talebine dair takriri 
Büyük Millet Meclîsi Siyaseti Celilesine 

Müddeti mezuniyetim hitam bulmaktadır. 
Halbu ise Karaman'da zuhur eden İsyan dolayı-
siyle Ermenak'i muhasara ve Mut üzerine taar
ruza teşebbüs eden usatın defi ve tenkilleri 
uğrunda bugüne kadar dahilden toplayıp biz
zat usatı merkumeyi derdest ve takip etmekle 
Hükümeti mahalliye ile beraber uğraşmakta 
ve Karaman usatının bakiyyeîssüyufu olup 
Mut kazası civarında toplanmağa çalışan hazelei 
merkumenin yuvalarını dağtmak çarelerine 
bittevessül kuvvei mahalliye başında koşmak
tayım. Bu gibi vatanın izmihlaline yürüyen 
canilerle çarpışıp anları ref ve tenkil zarure
tiyle meşgul bulunduğumdan, buralarca selâ
meti milletin istihsaline kadar" çalışmak üzere 
müddeti mezuniyetimin dört mah temdidine 
müsaade buyurulmasıııı Büyük Millet Meclisi
mizin h İm e mi fedakâri ve vatan perveril erinden 
rica ederim olbabta. 

Teşrinisani 1336 
Mut îçel mebuslarından 

Mnt'lu Ali Rıza 
REİS — Kabul edenler ellerini kadirsin. 

(Kabul, kabul sesleri) kabul edildi. 
HAMDİ NAMIK B. (Innât) — Birsey arze-

deceğiııı. Sebep olarak diyor ki oradaki âsilerin.. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Burada mezuniyet 

için leh ve aleyhte söylenmez. Bilâ müzakere 
olur (Söylesin efendim. Bize söyle sesleri"). 

YAHYA OALÎB B. (Kırşehir) — Buyur Be
yim söyle. 

HAMDİ NAMIK B. — Efendim bu zat di
yor ki; bir hizmeti vataniyede bulunmak için 
Hükümetle birlikte asileri takip etmek için 
bana dört ay mezuniyet verin, mezuniyet baş
ka, mazereti sıhhiyeye müstenit ise başka. Şimdi 
Konya civarında yalnız Deli baş kalmıştır. 
Onun da rüfekasmm kamilen teslim olduğunu 
dün Paşa Hazretlerinin kendi lisanlarından 
işittim. Binaenaleyh bir Deli baş kalmış, bunun 
için dört ay mezuniyet içinde kimi takip ede
cek? nisabı ekseriyet olsun olmasın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yarın 
Müdafaai Millîyede bulundum diye tahsisat isti-
yecektir. 

REİS — Dörat mah mezuniyetini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tahsisat ve
rilecek mi efendim? 

HAMDİ NAMIK B. (Ümit) — Hay hay, 
verilsin ya, millet zengindir. . 

7. — TAKRİRLER 
1. ^-Bitlis mebusu Vehbi Beyin, Bitlis zur-

raına birer çift öküz itasına ve Ziraat bankasın
dan para ikraz edilmesine dair takriri 

REİS — Bitlis mebusu Vehbi Beyin Bitlis 
zürrama birer çift öküz itasına ve biî kuruş 
istikraz edilmesine dair takriri var efendim, 
Esası Maliyeye taalluk ediyor, Muvazenei ma
liye encümenine havale edelim, 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Tekli
fi kanuni ise evvelemirde lâyihaya gider. 

REİS — Muvazenei maliyeye havale edildi. 

2. — Bitlis mebusu Vehbi Beyin, Bislis'de 
bir İdadi mektebi küşadma dair takriri 

REİS — Bitlis mebusu Vehbi Beyin Bitlis'te 
bir İdadi küşadma dair takriri var, onu da 
Maarif encümenine havale edelim. 

3. — İzmit mebusu Hmndi Namık Beyin, 
Konya'da bir İstiklâl mahkesi daha aç/ılmasma 
dair takriri 

REİS — Konya'da bir İstiklâl mahkemesi 
daha teşkiline dair İzmit mebusu Hamdi Beyin 
teklifi kanunîsi var, {Kâfi, red sesleri) Teklifi 
kanunidir. Lâyiha encümenine gönderelim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müstace
liyetle efendim Reis Bey! efendim müsaade Du
yurulur mu? Konya'da iki yüz tane mevkuf 
var. Bir İstiklâl mahkemesinin yapacağı şey 
değildir. Rica ederim ve teklif ediyorum. He
yeti umumiye müstaceliyetle bu kanunu Lâyiha 
encümenine göndersin. Efendim şiddetle ihtiyaç 
var. * 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim Lâ
yiha encümenine gidemez, Heyeti Vekileye ha
vale edilir. Esasen vazife ve salâhiyet Heyeti 
Vekileye tevdi edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Malû
mu âliniz istiklâl mahkemesi kanunu çıkmış
tır. Mahkemeye lüzum var mı, yok mu? Bunu 
Heyeti Vekile takdir edecektir. 

Lâyiha encümenine gitmesine lüzum yoktur, 
Heyeti Vekileye gitmek lâzımdır. 

REİS — Lâyiha encümenine havale edildi. 

3. — Giresun, Tirebolu ve Ordu kazaların
dan mürekkep bir müstakil liva teşkiline dair 
kanun lâyihası 

REİS — Giresun, Tirebolu ve Ordu kazala
rından mürekkep bir müstakil liva teşkili hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye varı, Dahiliye ve Muvazenei maliye encü
menlerine havale ediyoruz, 
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4, — Kastamonu mebusu Dr. Suad Beyle 

rüfekasınm Meclvdn haftada lâakal üç İçtima 
ahdetmesine dair takriri 

REİS — Haftada lâakal üç içtima aktedil-
mesine dair Kastamonu mebusu Dr. Suad Beyle 
rüfekasınm takriri var. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Heyeti umu-
nıiyeye aittir. Evvelce de encümenlerin içtimaa 
daveti için birşey teklif etmiştik, Heyeti aliyye 
kabul etmedi. Encümenlerin içtimai bilmem na
sıl olmaktadır? Heyeti umumiyenin haftada 
hiç olmazsa üç ve bazan dört defa içtimaını ka
bul edelim. Çünkü efendini birikmiş pek çok 
işler var. Heyeti umumiyede müzakere edilmesi 
lâzım iken ruznameye dahil olan mevat yar
dır ki tekerrür edip duruyor. Onların biran 
evvel çıkması için behemehal Heyeti umumiye
nin haftada lâakal üç defa ve bazan da dört 
defa içtimaını kabul edelim, ikincisi hükümet 
devairinde öğle taamı kaldırılmıştır. 

Sabahleyin beşten akşam on bire kadar 
Hükümet memurini işlerinin başında bulun
sunlar diyoruz; o halde biz de biraz fedakâr
lık yapalım. On iki alafrangaya tevafuk eden 
yedide içtima edelim. Hiç olmazsa akşama ka
dar üç dört saat iş yapılabilsin. Çünkü zaten 
içtima üç saat, bunun bir saati de teneffüs. 
Bakın hâlâ ruznameye gelemedik. Onun için 
içtima saatlerinin on ikiye tesbitini ve Heyeti 
Umumiye içtimainin da haftada üç defaya iblâ
ğım veya dört defa olmasını rica ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
Dr. Suat Bey fedakârlık yapalım buyuruyorlar, 
Vazifeşinas olalım buyursalardt daha muvafık 
olurdu1. 

REİS —Efendim, rica ederim. Takrir var
dır, okuyalım arzu ederseniz, kabul ederseniz 
olur. Takrir okunuyor, 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyece müzakeresi lazımgelen 

işlerin kesretinden ve bir de günlerin kısa olma
sından dolayı haftada lâakal üç içtima akdedil
mesi, ve içtimaatı umumiyenin saat on ikiden 
başlattınlması hususunun tahtı karar alınması
nı teklif ederiz, 

26 teşrinisani 1336 
Kastamonu Niğde Erzurum 

Dr. Suat Ahmed Hakkı İsmail 
Bolu Mersin Karahisarı Şarki 

Dr, Fuad Yusuf Ziya Mustafa 
(Muvafık sesleri). 
REİS — Bunu kabul edenler el kaldırsın. 

Kabul olunmuştur. 
Efendim, müsaade buyurunuz, saat on iki 

zannederim alaturka yediye geliyor. Yedi de bil
fiil vnkubulan kabulünüze nazaran eğer içtinıa-
da ekseriyet teşkil etmezsek yoklama yapacağız. 

Bunu da kabul ediyor musunuz? (Kafcul soste» 
ri). (Yedi Meclisin vaktidir sesleri, gürültüler). 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Reis Efen
di Hazretleri, Hükümetten şifahen bir sual so
racağım. (Hükümetten kimse yoktur sesleri). 
.Zannedersem Celâl Bey vardır, duyarlar, Hü
kümete iblâğ ederler, davete hacet yok. 

REÎS — Sual varsa Hükümeti davet ede
lim, takrir ver de... 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Camii şe
rifte hıristiyaııları iskân ediyorlar. Hangi dai
reye ait ise onu halledelim efendim. 

MUSTAFA VASPİ B. (Tokad) — Söyle 
söyle, hadi söyle bakalım, ne olmuş duyalım. 

İSMAİL SUPHİ B. (Devamla) — Efendim, 
şurada Kuyulu gazino civarında bir camii şerif 
var, kapısı fevkalâde nefis, musanna, asarı atika-
dan bir şeydir. Bunun kapısından baktığınız za
man hıristiyanlann camii mezbele haline çevir
dikleri ve kapıdan girince yanında mezbele 
ve süprüntü dolu bir tenekenin bulunduğu görü
lür. Bu hıristiyanlar güya Eskişehir'den fi
lân, bazı mahkemelerden beraet kazanarak gel
miş, teb'it edilmiş adamlarmış, bir rivayete 
göre bunlar kunduracı imiş, sanat sahibi imiş, 
falanımş, Her ne ise. mihrabı şerifin ta yanına 
kadar bu adamlar türlü levsiyat içinde yatıp kal
kıyorlar. Burada bina yoksa hıristiyan kilisesi 
var. Biz herkesin dinine hürmetkarız, fakat 
kendi dinimize de hürmet etmeliyiz. Bunu Hü
kümet nazarı dikkate almalıdır. Bu levsiyat gö
zümüzün önünden kaldırılmalıdır. (Alkışlar). 

REÎS — Efendim, rica ederim, güzel söyle
di, alkışladınız. Fakat Hükümetten kimse yok. 

İKTİSAT V. MAHMUD CELÂL B. (Saru-
han) — Meselenin malûm olması anm refine 
kâfi bir sebeptir. Bendeniz bunu Dahiliye ve
kâletine ve Heyeti Vekileye arzederim . 

10, _ MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Trabzon mebusu llüsrev Beyin, düğün
lerde İsraf atın menine dair tahririyle Karesi 
mebusu ITasan Basri Beyle rüfekastmn, düğün
lerde meni israfat hakkında, teklifi kanunisi 
(2/2$) 

REİS — Efendim, geçenlerde; düğünler
de israfatm ineni hakkında bîr kanunun müza
keresine başladık ve kanunun heyeti mecmuası 
kabul olundu. Diğer maddeleri de kabul olun
du, Yalnız üçüncü ile altıncı maddeler kaldı. 
Şunları da bitirelim. 

MADDE 3. — Mihri muaccel beş bin kuıu-
sjLi tecavüz etmiyecektir, 

MUSTAFA SABRI Ef, (Sürd) — Efendim, 
malûmu âliniz nikâhın tevabiinden olan mihrin 
kesretinde mazarrat olduğu, çünkü israfat bu
lunduğu ve ibzal edildiği anlaşıldı. Bunu za-
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matı gösterdi, bunun şer'an bidayeti için bir 
emri sarih olmadığı gibi nihayeti için de bir 
emri ilâhi yoktur. Böyle mihri muaccelin teksi
ri halinde tezevvüç edecek gençlerimizin tezev-
vücüne, ve vatanma yetiştirecekleri evlâtların 
hâsıl olrna&ına mâni olacağı düşünüldüğünden, 
mihri muaccelin bu kadara tenzili Seriye encü
menince düşünüldü. Fakat mihîr malûmu âli
niz zevç ile zevce arasında bir takım hususa ve 
usulü muaşerete, zevç ve zevcenin yekdiğerinin 
hukukuna riayetini temin ettiği için malûmu 
âlîniz az olacak olur ise, bugün alır yarın bo-
şar. Halbuki ise (Basamaz sesleri). Cenabı 
hakkın nazarında en fena olan şey de talâktır. 
Bir hadisi şerifte rivayet edilmiştir ki (inne eb-
gazül halâlîi ettalâk) bu hadisi şerif mucibince 
böyle mihir az olacak olursa mihri müeccel kıs
mını de tahdit edecek olursak: bu gibi talâk 
fenalıklarına meydan açacağımızdan mihri mü
eccel kısmını meskûtün ann1 bıraktık. Zevç. ve zev
cenin biran evvel izdivaç edip tenasül edebil
meleri için bu muaccel'kısmını beş bin kuruşa 
tenzil ettik. Fakat arzettiğim gibi mihri mü
eccel kısmının, zevç ve zevcenin mütekabilen 
yekdiğerine hürmetkar ve hukuklarına riayet
kar olmaları için tahdit edilmemesini Encümen 
tahtı karar aldr. (Muvafık sadalan), 
. VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu kanu

nu tekliften maksat, düğünlerde vukua gelen 
israfatm menidir, hilafı ser'i, hilafı akıl vukua 
gelen israfatı menetmektir. Mihir meselesi bun
dan hariçtir. Mihir meselesi, bir kadının müd
deti hayatında en kıymetli mevcudiyetinin mu
kabili olarak temin edilecek bir kıymet, bir pa
hadır. O, zevç ile zevee arasmda kalacak bir 
keyfiyettir. Binaenaleyh biz düğünler dolayı-
siyle başkaları hesabına yapılan israfatı menet
mek gayesini takip ediyoruz. Yoksa zevç ile zev
ce arasında vasttai muhabbet ve irtibat olacak 
kısmını hedef ittihaz etmiyoruz, binaenaleyh 
bu esasen kanunda madde halinde mevcut de
ğildir ve kanunun gayesi dahilinde değildir. 
Gerek mihri müeccel olsun ve gerek mihri mu
accel olsun, bunlar evin içinde kalacak mas
raflardır ve zaruridir. Meselâ birinci maddede 
israfatı meuederken mihri muaccele dahil ola
cak aksamdan olan elbiseyi iki kat farzettik. 
Esasen iki kat elbise bugün elli lira ile mey
dana' gelmez. Binaenaleyh elli lira kendi kendi
ni nakzeden bir maddedir. Şu takdirde buna 
kıymet biçmek ve takdir etmek imkân haricin
dedir. Bu madde lüzumsuzdur, zaten teklifin 
esasında mevcut değildir. Lâğvini teklif ede
rim. (Doğru sesleri). 

MUSTAFA SABRI Ef. (Sürd) — Bu kabili 
tatbik değildir. 

ABDUBRAHMAN LAMI Ef. (Ayıntab) — 
Efendim, düğünlerde israfatm meni hakkın
daki kanunun ruhu bu maddedir. Bizim ta
raflarda bir çok' cihazla vuku&gelen İzdivaçlar 

beş yüz sar; lira ile olur. Malûmu âliniz bun
lar filân eşraf falan eşrafa kızım beş yüz kır
mızı liraya vermiş diye tefahürü mucip olur, 
öteki fakir ise üç yüz kuruş veremez. Bu su
retle tenasül gitgide tenakus ediyor. Aynı za
manda bu aldıkları parayı Avrupa eşyalarına 
veriyorlar. Bir takım hıristiyan terzilere verip 
para kazandırıyorlar. Beş yüz ile vücude gelen 
bu cihaz on gün sonra iki yüz lira kıymetinde 
olmuyor, bütün bütüne tenasülü kırıyor. Asıl 
teshili izdivaç kanunun ruhu bu maddededir. 
Onun için bu maddenin bu suretle kabulünü 
bendeniz teklif ediyorum. (Doğru sesleri), (De
ğil sesleri). 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Mihir 
başka, cihaz başka. Doğru değildir. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Sürd) — Reis Bey, 
zaten beş bini tecavüz etmiyecek diye takrir ka
bul edilmişti. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu.) — Efendini, iki 
kelime ile arzetmek isterim. Bu mesele kanun
da katiyen mevzuubahis olmalıdır. Çünkü 
bîr çok yerlerde yüksek nikâhlar kıyılmak âdet 
ve teamülü vardır. Binaenaleyh zavallı delikan
lılarımız ve zavallı delikanlı kızlarımız evle-
nemiyor... 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Var olsun I-Iüimi 
Bey L. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Vakıa bir kere hu
susi olarak Vehbi Bey arkadaşımızla istişare 
ederek dedik ki : mihir ne kadar yüksek olursa 
talâklar da o kadar az olur. Zevç korkar karı 
sini boşayamaz. Bundaki hak ve hakikat... 

OPRATÖR EMİN B. (Bursa) — Oldukça 
tesiri var ya! 

TUNALI HÎLM| B. (Devamla) — Beş on 
derecede bariz bîr, şekilde görülüyorsa, diğer 
eihetteki hak : Maalesef - maalesef diyorum, 
çünkü acı bir hakikattir - yüzde bir derecede 
tecelli ediyor ve millet epiyce belâsını çekiyor. 
Encümen müeccel cihetini karıştrrmıyarak, mu
accel için beş bin kuruş diyor. Vehbi Beyin 
buyurdukları gibi muaccel zaten yukarıda mit-
kayyeddir.. Beş bini hem müeccel, hem muaccel 
oolarak kabul edecek olursak ben kızımı evlen
dirirken güzel bir hileyi şimdiden düşündüm. 
Beş bin kuruşun yüz kuruşunu muaccel olarak 
kaydederimi Dört bin dokuz yüz kuruşu müec
cel olarak kabul ederim. Halbuki el altmİdan 
beşibîrlikler vesaire kayar gider. Bunu hiç 
kimse de yakalayamaz. Binaenaleyh emri ilâhi
ye, Şer'i şerife katiyyen muhalif değildir.. Bil
âkis bendeniz mihri müeccel olmak üzeer bin 
bir kuruştan fazlasını kabul etmiyorum ve bu
nu teklif ediyorum. 

FEYZİ Ef, (Malatya) — Efendiler isterse 
lıin kuruş isterse on bin kuruş olsun, zararı 
yoktur. Bizim şehirlerde pek muvafık akdi ni
kâh ediyorlar. Lâkin köylerimizde derin, derin 

_ 3 5 — 



İ : 102 25.11.1336 Ö : 1 
yaralarımız vardır. Her kimin kızmı isterseniz 
kırıma] lira olmak üzere oeş yüz lira ister ve. 
kızım verdiği halde, meselenin ağırlığı kalır. 
Yoksa nıihri yine beş bin koymuşlar, on beşi 
birlik vermiş bir adam ailesine on beşibirlik 
daha verebilir.. Fakat asıl beş yüş(lira vermez
sen kızımı vermem deyen adama ceza vermeli.. 
(Zorlamı alacaksın? sesleri) Beşi yüz lira ver
diğim takdirde pekâla, kızını oğluma veriyor
sun. Lâkin parayı vermezsem ne pSacaktırî 

REİS — Feyzi Efendi! madde hakkında 
söyliyeeeksiniz. 

FEYZİ Ef. (Devamla) — Madde hakkına 
gelince beş bin kuruş çok değildir. Yani Vehbi 
Beyin yapmış olduğu beş bin kuruş çok değtU 
dir. Yalnız şunu düşünelimkî genç gocukları 
genç kızlarla evlendirelim. Bu da büyük bir 
hazinedir. O hazineden istifade edelim ve o ha
zine ile memleketi kurtaralım, genç kızlar genç 
oğlanlarındır, Kim ne derse desin... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim ben biraz 
serbestçe söyliyeceğlm. Bittabii gürültü etse-
nizde söyliyeceğim. Binaenaleyh ; Bizim ka
dınlarımızın mevkii... 

NAFİZ B. (Canik) — Çok serbest söylerse
niz gürültü ederiz. 

VEHBİ B. (Devamla) — İsterseniz ediniz, 
her halde Şeriatı Ahmediyenin verdiği mevki
den on defa dundur. Bu günkü vaziyette her 
hususta insaniyet hakkından mahrum bırakıl
mıştır, Fakat yine bir takım züppelerin zan ve 
talebettiği derecede kadınlığın mevkiini daha 
ziyade pesti ye düşürmek istemiyorum,. Kadın
ların hakkı şer'isİ kendilerine verilmelidir, 
Onlara hakkı şer'Üerî verilirken onların iste
diği nıilıir de bir hakkı şer'idir. İster mihri mü
eccel olsun, ister mihri muaccel olsun. Biz onu 
tatbikat itibariyle gösteriyoruz. Esası şer'ide 
mihri müeccel, mihri muaccel diye ayrılacak 
bir şey yoktur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Kitabün-
nikâhı mütalâa et. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Sen oku. Senden 
iyi bilirim. Mihri muaccel olarak binlerce lira 
koysak ve mihri müeccel olarak da on lira koy
duğumuzu farzetsek bunun tatbiki kabil de
ğildir, Mihri müecceli yarm da tediye etmek 
erkeğin vazifesidir. Zevç zevcesine bunu ve
rebilir ve borcundan kurtulabilir. Bunun ka
biliyeti tatbikiyesi yoktur ve kamın bunun için 
yazılmış değildir. (Bravo, doğru sesleri) Bina
enaleyh bu kanun başkaları hesabına yapılacak 
israfatı menetmek için yapdmıştır. 

Maksat", zevç ile zevce arasına bürudet sok
mak değildir. Onun için bendeniz bu madde
nin reddiyle asıl mühim meseleye geçilmesini 
fekuif ediyorum. 

MUSTAFA SABRİ Ef, (Siird) — Heyet ka
bul ettiği şeyi reddedemez. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
Bir kaç defa tekrar ediyor, 

Efendiler; Nizamnamei Dahilî hepimizin ma
lûmudur. Heyeti tJmumiyece nazarı itibara 
alınan takrirler Encümene gider. Ve. encümeıı-
lerce kabul edilir. Heyeti Umumiyeye gelir. 
Heyeti Umumiyede yine reddolunur. Gider yine 
Encümene, encümen rsrar eder, yine Heyeti 
Umumiyeye gelir. Yine reddeder ve Heyeti 
Umumiye her zaman hâkimdir, binaenaleyh öy
le nazarı itibare alman şey Heyeti Umumiyenin 
karan katisi demek değildir. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Mad
deyi okuyup reye koyacağız. Söz söyliyecek 
kalmadr. 

MADDE 3. — Mihri muaccel beş bin kuruşu 
tecavüz etmiyecektir. (Bet sesleri). 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul olunmamıştır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mihri muaccel evvelki maddede tesbit edil

miş demek olduğuna göre yalnız mihri müeccel 
olarak âzami (1001) kuruşun kabulünü teklif 
eyfierim. 

Bolu mebusu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın (Red 
sesİeri) Kabul olunmamıştır, 

TUNALI HtT.MÎ B. (Bolu) — Mutlaka kı
zınız çok sizin. Kanunun heyeti umumiyesi reye 
konacak (Müstaceliyet teklif ederiz sesleri). 

REİS — Altıncı madde olarak bîr ilâve var, 
okunacak. Şimdi beşinci madde oluyor. 

MADDE 6. — Hitan cemiyetleri için masraf 
itibariyle düğün yapmak memnudur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenlel el kal
dırsın, Kabul edilmiştir. 

NAFİZ B. (Canik) — Hitan başka bu başka, 
REİS — Heyeti mecmuasını reye koyuyorum. 
NAFİZ B, — Heyeti umumiyesi bir kere 

okunsun. Elimizde matbuü yoktur. Evvelâ 
şekli muaddeli okunsun da ondan sonra okuya
lım... 

(Birinci maddei muaddeleyi kâtip okudu): 
MADDE 1. — Düğünlerde alelıtlak cihaz 

teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından 
iki kattan faıila elbise ihdası, düğün gknlçrine 
muuhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı 
çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre 
merasimi ile ağırlık ve hedaya itası ve köçek 
oynatılması gibi israfat memnudur. 

MADDE 2. — Her livanın mecalisi umumi
yesi işbu kanun ile kavanini saire ahkâmına 
mugayir olmamak şartiyle mahallî ve idarî ta
limatnameler tanzimine ve gerek kanunun ve 
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gerek ona luüstenid tedabirüı Hükümet mari
fetiyle tatbikîni takibe mecburdur. 

MADDE 3.-—İşbu mevad ve talimatname
ler' hilâfında haeeket edenler mahallî belediye
lerine ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar 
cezayı nakdî ita veya bir aydan altı aya kadar 
hanis ile mücazat olunurlar. 

REİS — Bunlar kabul olundu geçti efendim. 
NAFİZ B. (Canik) — Beşinci madde tadil 

edildiği için madde böyle kalamaz. 
MADDE 4. — İşbu mevaddan mütevellit 

mesai t bir hafta zarfında sıılîh mahkemelerinde " 
rüyet olunur. Mahkemenin bu bapda verdiği 
hükümler lâzimülinf azdır. 

NAFİZ B. (Canik) — Rica ediyorum, takrir 
veriyiorum. 

. BEİS — Efendim Nafiz Beyin teklifi oku
nuyor, dinleyelim. 

.Riyaseti (Jelileye 
Hükkâmın. işbu mevaddan mütevellit deâ-

viyi bir haftada rüyet eylemesi lüzumuna dair 
beşinci madde kabul edilmiyerek ilga edilmiş
tir. Halbuki yine aynî takyidat -dördüncü mad
de de mevcuttur. Binaenaleyh dördüncü mad
denin berveçhi zir tadilinden sonra heyeti umu-
miyesinin kabulünü teklif eylerim. 

MADDE 4. — işbu mevaddan mütevellit me-
sail Sulh mahkemelerinde rüyet olunur. Bu 
bandaki hükümler kati ve lâzimüünfazdır. 

Canik mebusu 
Nafiz 

REİS — Efendim şimdi Heyeti ıtmumiyesi ye
niden müzakere edilmiyor. Kanun müstaceldir. 
Tekrar müzakeresi yoktur. Şimdi şu takriri ka
bul edenler lütfen el kaldırsın (gürültüler) 
reye konrhyor. Malûmu âliniz bu kanun müs
taceldir. Yeniden müzakeresi yoktur. Efendim 
heyeti umumiyesini reye koyacağım. 

NAFİZ B. (Canik) — Hayır söz söyledikten 
sonra reye koyacaksınız... 

REİS — Rica ederim Nafiz B. 
NAFİZ B. — Pek ala söylemiydim. 
REİS — Söyle fakat heyeti mecmuası reye 

konur. Maddeleri birer birer müzakere olunur, 
ondan sonra kabul edilir, 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim cümlenizin 
malûmu âlileridir ki : geçen sefer uzun. müddet 
kil ve kaiden sonra beşinci madde ilga edilmiş
ti. Bu maddede işbu kanunu Sulh hâkimleri bir 
hafta zarfında bir neticeye, bir hükme, raptet
mezse şu suretle kanunu cezanın ikinci maddesi 
mucibince tecziye edilir deniliyordu ve burada 
uzun uzadıya müzakere edilerek hükkâmın tak
yidi doğru olmadığı tahtı karara alındı ve bu 
madde ilga edildi. Halbuki dördüncü maddede 
deniyor ki (gürültüler) burada zabıtta var, 
rica ederim. İşini maddeden mütevellit mesa

ilin bir hafta zarfında rüyet edilmesine uzun 
uzadıya müzakere neticesinde ia ra r verilmişti. 
Geçen gün de arzettiğim veçhile bir hafta zar
fında katiyen bİKİm memleketimizde tatbik edi
lemez ve bu usulü muhakeme meri oldukça ka
tiyen bir celb bile tebliğ edilemez efendiler 
(bravo sesleri) müsaade buyurunuz. Usulü mu
hakemede istidadan itibaren üç günde celp çı
kar. Bizde kırk sekiz saatlik köyler vardır, 
jandarma derhal alır almaz yola çıkamaz, bir kaç 
gün sallanır. İki günde gelir. Olur on gün işte... 

Muhakeme hangi gün cereyan etsin? şahitler 
müteaddît_olur; gelmez veyahut maznuna celp 
adam akıllı tebliğ edilemez, geriye kalır.. Bi
naenaleyh bir hafta zarfında, bu geçen gün de 
söylendi. Görülmesi imkânsızdır. Beşinci madde 
ilga edilmiş olduğundan dördüncü madde bu 
suretle tashih edilmek lâzımgelir. Kayit kalkar 
ve kalkmak tâ lâzımdır. İşte bu tadil edile
cektir. İki madde arasında nakız hasıl oluyor. 

~~ VEHBÎ B. (Kareai) — Bendeniz cevap 
vereceğim, tjelif sahibi olmak hasebiyle... Efen
dim bu öbür madde ile alâadar değildir. Vazi
fesini görmeyen hâkimler mevcut olduğu için 
buraya böyle bir madde konulmasına sebep 
olmuştur. Fakat bu mesele süratle rüyet edil
mezse bu kanundan müntazar olan fevait yok
tur ve emsaline de ibreti müessire olamaz. İş 
mahkemeye giripte sürüklenmeğe başlayınca 
bunun hükmü kalmıyacaktır. Yalnız belki bir 
hafta azdır, on beş güne çıkarırsak bu muva
fıktır ve mahkeme takyit edilmiştir. Beyler! 
gerek hıyaneti vataniye cünnünde ve gerek böy
le bir çok ceraimde mahkeme takyit edilmiştir. 
Filân günde, şu kadar günde yapılacaktır diye 
bir çok maddeler vardır. Bu dar o kabilden bir 
şeydir. Binaenaleyh bunun on beş güne çıka
rılarak kabulünü bendeniz teklif ediyorum. 

ŞEVKET B. (Sinab) — Efendiler malûmu 
alinizdir ki Sulh hâkimlerimiz en ziyade seri 
iş görenlerdir, esasen bu meseleyi Sulh hâkim
lerine tevdi ediyoruz. Sulh hâkimlerine katiyen 
kayit lâzım değildir. Esasen onlar süratle yapı
yorlar. Bunlar için burada bir hafta, on beş 
gün demek hiç bir veçhile muvafık olamaz, 
eğer bir hafta, on beş gün dersek bunda celp 
ve ihzar müzekkeresi tebliğ edilecektir. Evvel 
emirde celp tebliği meselesi jandarma daire
leri ile olmak dolayısiyle şimdiye kadar, ne 
kadar fena muameleler cereyan ettiği hepimiz
ce malûmdır. Bunun için celp ve ihzar tebliği 
dolayısiyle bu.kayit de doğru olamaz. Gerçi biz 
hiyanet i vataniye kanununda yirmi gün dedik, 
demedik değildir. Fakat bunlar iyi neticeler 
vermemiştir. Tecrübelerimizle de bir taraftan 
sabit olmuştur. Sonra hıyaneti vataniye kanu
nunda yirmi gün dedik. Celp müzekkeresi kalk-
dığmdan orada doğrudan doğruya ihzar mü
zekkeresi tastır ediyoruz. Bundan anlaşdıyor ki; 
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hem celp kesilsin, heırı kayıt konulsun. Bunun 
nnıvafık olmadığı kanaatındayım. Bendeniz 
buradan bu kaydın kaldırılması fikrindeyim 
(Muvafık sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şev
ket l.î. Sulh mahkemelerinin süratle is gördü
ğünden bahsettiler. Bendeniz beş bin kuruşlu 
bir alacaklı idini. On bir kerre muhakeme ol
duktan sonra nihayet müddet aleyh ile sulh ol
mağa razı oldum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Keza abdiâciz de.. ~ 
SÜLEYMAN SIRRI B. — Reis Efendi teş

r i i etmezse zabt kâtibine müracaat ederler, 
Nihayet reise rica ederler, müruruzaman ile 
onu alırlar. Kaydolursa vazifesini süratle ifa 
eder ve kanunda görülmemiş muvaffakiyet ha
sıl olur. 

NAFÎ2 B. (Canik) — Hiç bir tane iyi evrak 
gelmiyor, hıyaneti vataniyede gördük. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karatoarısahip) — 
Efendim mahkemelerden süratle iş çıkmadığın
dan bahsediyorlar, Bu pek doğrudur. Hakika
ten doğrudur. Fakat bu kabahat hâkimlerde 
midir? yoksa mevzuatı kanuniyemizde midir? 
bununla alâkadar olanlar pek alâ bilirler ki 
hâkimlerde olmasından ziyade mevzuatı kanu-
n iyemi zde< lir. Hâkimlerin tatbik etmekte olduk
ları kanunlardadır. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Hayır 
hayır!... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bunu Ml-
mîyerek dediniz. Ben onun içinde, hâkimin, 
mahkemenin karsısında hukuk müdafaa edi
yorum. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bir sizinle 
iş bitmez... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir mah
kemeye müracaat edersiniz: Efendiler siz ka
nunen mecbur değilsiniz. Size tebliğ ederler 
gelmezsiniz... İlâmı tebliğ eder, hükmü tebliğ 
eder, Gelmezsiniz... İtiraz etlersiniz, aradan ta
mam iki üç ay geçer. Size bir hüküm tebliğ 
edinceye kadar.. Yine itirazınız'üzerine yeniden 
bîr muhakeme cereyan eder. O muhakeme ce
reyan edinceye kadar daha üç ay geçer.. O ilâ
mı tebliğ edinceye kadar da iki ay geçer.. 
Sonra istinaf edersiniz, istinaf müddetim 
kazanırsınız, onu beklersiniz, temyiz edinceye 
kadar daha bir kay ay geçer. Efendim dâva 
tamam bütün süratiyle mehakinıden geçtikten 
sonra ekaili t>ir iki sene geçer,. 

VEHBÎ B. (Karesi) — B u n d a olmıyacaktır. 
Müsaade buyurunuz efendim hnehakinıitı usul ve 
mevzuatı kanun iyemizde ki müddetleri bu sürate 
manidir. Ne vakit ki biz onları kaldırırız, hâ
kimlere namütenahi bir salâhiyetle vicdanlarını 
hâkim kılarız,,, o vakit süratle iş çıkardır... 
Vicdanı ile hüküm ettiği zaman, bu haklıdır, bu 

haksızdır, der. Fakat bugün usul ve mevzuatı 
kanuniyenin takyidatı haricine çıkamaz, çıkar
sa o hâkim de tahtı muhakemeye almır.. Bina
enaleyh Sulh mahkemelerinde işlerin geri kal
dığını iddia edenler - ki iddia edenlerle ben de 
beraberim - fakat ne olursa olsun, Sulh hâkim
leri kanunu millete bir suhulet bahsetmiştir. 
ve millete hukukunu isal için ilk atılmış adım
dır. Bununla beraber yine iddia ederim ki Sulh 
hâkimlerine müddet tayin etmek kadar 
fenalik olamaz. Bendeniz gene bu kür
süden iddia etmişim ki hiyaueti vatani
yede gün tâyin etsek dedik ve gün de 
tâyin ettik. Diğer arkadaşımızın buyurduğu 
gibi, onu tâyin, ederken sürati temin için celbi 
kaldırdık, telgrafiyen tebligat icra edilsin de
dik. Maatteessüf bunu itiraf ederim ki, yanlış 
yapmışızdır. Hata yapmışızdır. Hâkim onu 
yirmi gün zarfında çıkaracağım diye gelişi gü
zel tahkikatı ikmal etmeden gönderiyor. Biz 
mecbur oluyoruz tahkikatı iki defa yapmağa.. 
Binaenaleyh, muhare cereyanı ile geçecek müd
detler heba oluyor. Binaenaleyh, müddet koy
mayınız. Takyit etmek doğru değildir. Yal
nız sürati temin etmek için oraya müddet koy
maktan ziyae başka suretler düşününüz, 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Hâki
me ait olan takyidin kalkmasına dair bir takrir 
var On beg gün olmasına dair bir takrir var, 
Heyeti asliyesinde kalmak üzere bir takrir 
var. On beş gün olmasına dair bir takrir var. 
cağız. İptida bir defa okuyaeağız, 

JUyaaeti Celüeye 
Bir haftanın on beş güne iblâğiyle kabulü

nü teklif ederim. 
25 teşrinisani 1336 

Karesi mebusu 
Vehbi 

REÎS — Bu takriri kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmedi. 

Kiyaseti Celüeye 
İşbu mevaddan mütevellit mesail sulh mah

kemelerinde rüyet olunur ve bu baptaki hü
kümler katî ve lâzİmülinfazdrr. 

Canik mebusu 
Nafiz 

REİS — Şu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. Şu halde kanu
nun heyeti mecmuunu reye koyacağım. 

HALİL HİLMİ Ef, (Karahisan Sahib) — 
Efendim, üçüncü maddede bir hata olduğunu 
zannediyorum. « Bir aydan altı aya kadar ;» dan 
evvel * veya > kelimesi ilâve olunacaktır. Orası
nı tashih buyurunuz. 

REİS — Bu tashihi arzu buyuruyor musunuz? 

— 38 — 
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(Kabul sadaları). Şimdi kanunun Heyeti ıtınu-
miyesmi kabul edenler ... 

PEYZt El. (Malatya) — Kanunun Heyeti 
umumiyesi kunsun efendim. Ne zamandan iti
baren ıneriyüliera olacaktır? 

MADDE 6. — İşbu kanun ile meııedileu eşv 
ya müsadere ve mahallî belediyeleri namına 
bihnüzayede fürulıt ve İrat kaydolunur. 

MADDE 7. — İşbu kamın tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, me
ri olan bu kanunun ahkâmıdır. İşbu knaun ta
rihi neşrinden muteberdir, icrasına filân vekil 
memurdur denir. Kamın meri olamaz. Hal
buki meridir deniliyor. 

REİS — Kamımın ahkâmı demektir. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mecellelere 

müracaat buyurulsun. 
MADDE 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Büyük Millet Meclisi, Dahiliye ve Adliye ve
killeri memurdur. 

Kiyaseti Celileye 
Maddeye berveçhi âti bir maddenin İlâvesi

ni teklif ederim : 
İşbu kanuna muhalif hareket edenlerin mu

hakemesi mevkuten İcra edilir. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

(Ret sesleri). 
REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi-

yeaiui kabul edenler el kaldırsın. Heyeti mee-
muası kabul olunmuştur. 

Efendim, müsaade buyurunuz. Posta ve tel
graf encümeni şimdiye kadar içtima etmemiş
tir. Evrak gelmiştir. Rica ederiz Posta ve tel
graf encümeninden Ueİs ve mazbata muharriri
ni intihap buyursun 

RAGIB B. (Kütahya) — Ben de bu bapta 
maruzatta bulunacağım. Efendim, İktisat eıı-
cümenindeki arkadaşlarımızın her biri birer va

zife ile, birer memuriyetle, veya mezunen gitti
ler. İktisat encümeninde memleketin hayatına 
taallûk eder. gayet mühim bir kaç mesele var
dır. Onun için istirham ederim, her şubeden 
ikiesr âaz şimdi şu celseler arasında şubeler iç
tima ederek, intihap buyursunlar. Memleketi
mizin hayatına laullûk eden gayet mühim ka
nunlar biran evvel çıkmış olur ki, Meclisi âü-
ııizce matlûp ve mültezemdir, 

3. —• Erzurum mebusu ve Adliye vekili ve Re-
isisanî Vetûlettin Arif Beyin vıesun addedilmek-
Uğine dair telgrafı ve mezuniyetine dair Büyük 
Millet Meclisi riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, Celâlettin Arif Beyin bir 
telgrafı var, okunacaktır. 

Büyük Millet Mleclisi Riyasetine 
Ankara'ya müteveccihen bugün Güuırü'den 

hareket ediyorum. Muvasalatıma kadar mezun 
addedilin ekliğim rica olunur. 

16 . XI . 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisisanisİ 

Adliye vekili 
Celâlettin Arif 

Heyeti Umumiyeyo 
Celâlettin Arif Beyefendinin evvciee istihsal 

ettiği iki ay mezuniyetine zamimeteıı muvasala
tına kadar daha iki mah müddet mezun adde
dilmesi tasvip edildiğinden kabulü zımnında 
Heyeti umumiyeye takdim olunur. 

Reis vekili 
Hasan Fehmi 

REİS — Kabul buyuruluyor mu efendim? 
(Kabul sesleri). İki mah mezuniyeti kabul edil
miştir. (Gelinciye kadar sesleri), İşte iki ayda 
ancak gelir. 

SÜLEYAN SIRRI B. {Yozgad) — Gelinci
ye kadar mezuniyet verilmiştir. 

REİS — On dakika teneffüs. 

«•ta 



IKÎNOI CELSE 
Açılma saati ; 3,30 badoszeval 

REİS — Reisi sani vekili Vehbi E t Hasretleri 
KATIP : Haydar B. (Kütahya) 

• « » » 

REİS — Efendim celseyi açıyoruz. Bazı tak
rirler var, okunacak dinleyelim. 

S. — Malatya mebusu Sıtkı Beyin, İstiklâl 
mahkemesi heyetinin dörder azadan terekküp 
etmesi hakkındaki teklifi kanuninin Müstacelen 
müzakeresine dair takriri 

KÂTİP — Malatya mebusu Hasan Sıtkı B. 
tarafından verilen takrir : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Evvelce teşkil edilmiş olan İstiklâl mahke

mesi heyeti üç azadan mürekkep ise de bun
lardan birinin hastalığı zuhurunda heyet adetli 
kanunisinden dun bulunması hasebiyle bizzarur 
teşekkül edememekte olduğu gibi mevsim kış 
olmasından dolayı bilâhara intihap olunacak 
dördüncü azanın mahalli memuriyetine gitmesi 
dahi mümkün olamıyacağından âzayî ınevcude-
nin dörde iblâğı hakkında teklif olunan kanu
nun kabulîyle azanın müstacelen intihap buyu-
rulması için işbu takrir takdim kılınır. 

25 teşrinisani 1336 
Malatya mebusu 

Sıtkı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim ruznamede dahildir. (Doğru doğru seda
ları). 

2. — Adana mebusu Zekâi Beyin İstiklâl, 
mahkemelri asaları adedinin dörde İblâğına dair 
teklifi kanunisi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/136) 

REİS — Buna dair Adliye encümeni maz
batası var, ruznamede dahildir. (Gürültüler) 
efendim müsaade buyurun, müzakere edilecek
tir efendim. 

Sıtkı B. (Malatya) — Efendiler; evvelce teş-
Jcil olunan... 

REİS — Sıtkı B. müsaade buyurun!., 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendim söylesin 

/ a r a n yok. Belki bizi tenvir eder. 
MUSTAFA SABRt Ef. (Sürd) — Zaten mü

nevversin. 
REİS — Efendini şimdi burada çok meyad 

var. Encümeni mahsus mazbatası var. Eğer 

onun takdimiui arzu ediyorsanız... 
SITKI B. (Mata-tya) — Takdim olunsun 

efendim. Mahkemeler kapalı duruyor. Mfistace-
len müzakere edilsin. (Biran evvel bunu mü
zakere etmek lâzımdır sesleri) (Gürültüler), 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim 
encümeni mahsus mazbatası tercih edilsin. Ri
ca ederim bu mesele uzuyor. Cumartesi günü 
çıkarılsın. 

REİS — Şimdi tacİUyetini arzu buyuruyor 
mısınız? (Hayır sadaları) Taciliyetini arzu buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Zama
nı geldiğinde olacak efendim. Diğer takrirler 
var okunacak efendim. 

i. — Konya hâdisesini tetkik etmek üzere gi
decek olan heyete Çorum mebusu Ferid ve Fıtad 
Beylerle Sinob mebusu Şevket Beyin de İlâvesine 
ve mumaileyhimin mezun addolunmalarına dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celi leşine 
Konya hâdısei alıiresinİ tetkik ve m alnın 

olduğundan daha sarih bir «lirette tenvir ölmek 
maksadİyle heyeti mahsusanın izamı ve işbu 
heyete Çorum mebusu Ferid ve Fuad ve -Sinob 
mebusu Şevket Beylerin de ilâvesi düşünüldü
ğünden mumaileyhimin mezun addedilmeleri
ni rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İlcisi 
Mustafa Kemal 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Bunu kim 
diyor î 

Vfrffitv — Kemal Paşa Hazretleri (Doğru 
doğru sesleri). 

REİS — Kabul buyuruluyor mu? Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Anlayamadık efen
dim, bir daha okunsun sadaları) (Tekrar okun
du) (Muvafık, red sadaları). 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Yalnız şunu arzu ederiz ki bu mesele biliuti-
lıap olsun. 

MUSTAFA SABRI B. (Tokad) — Heyet İn
tihap edecektir. O heyete aittir. 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Reis Beyefendi Hazretleri, Konya'ya gidecek 
azayi heyeti celile İntihap etsin. 

— 40 — 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi 

takrirde Konya'ya gitmek üzere Heyeti eelile-
den şu üç azanın mezun olması isteniyor. (Çelebi 
efendiye hitaben) : Efendim söz mü istiyorsu
nuz î buyurun: 

ABDÜLHALtM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Bendeniz yalnız bu gidecek zevatın bilintihap 
gitmesini, yani Meclisimizin intihabını haiz 
olan zevatın gitmesini arzu ve teklif ediyorum. 
(Doğru doğru sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tahsi-
sen bu üç zatm gitmesine esbap nedir? beyan 
etsinler. 

REİS — Bu hususa dair söz söyliyecek var 
mı efendim? 

ABDÜLHALtM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Bilintihap olmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim şimdi rüfekamızdan şu 
üç zatın Konya'ya gitmesine dair olan teskereyi 
kabul etmiyelİm mi diyorsunuz? 

MEMET HULUSİ Ef. (Yozgad) — Başka 
bir takrir var efendim. 

REİS — Diğer buna müteallik bir takrir 
dalın var ; 

6. — (Janik mebusu Nafiz Beyle arkad-üşlart-
ntn, Konya hâdisesini tahkik İçin Meclisten seci--
lecek yedi 1-İşiHk bir jıeyetin izamvna dair talı-
Hri 

Makamı Riyaseti Celileye 
Konya ve mülhakatında ehemmiyetli bir 

isyan zuhur etmişti. Hükümet şayanı şükran 
bir süratle isyanı bastırdı, yapanlar cezayi se
zalarını gördüler. Fakat maatteessüf bu me-
yanda bir çok masum kimselerde mağdur edil
miştir. Elyevm Konya muhitinde bir sürü ye
timin derin bir ah ve eninden başka bîr şey 
kalmamıştır. Yine şayanı teessüftir ki: böyle 
feci bir manzara karşısında menafii hasise pe
şinde bir çok suiistimalât ta vuku bulduğu 
sureti mevsukada haber alınmıştır. Hükümetin 
hayatına kast ve gayesini ihlâl edenleri bütün 
şiddetle tedip ve tecziye etmesi ne derece va
zifesi ise masum iken mağdur edilenlerin de 
hukukunu sıyaneten müsebbiplerini ayni ceza 
ile -tecziye etmesi o mertebe hikmeti Hükümet 
ve muktazayı şefakat bulunduğu müstağni! arz
dır. Binaenaleyh : 

1. — Konya hâdisei isyauiyestnin esbap ve 
avamili Ve "tertibata ne suretle ve ne zamandan-
beri mübaşeret edildiği hususatının Meclisi âli 
nazariyle tahkik ve bu meselei nıühimmenin 
safahatı mühimmesini muhtevi bir vesika ih
zarı . 

2. — Vak'ai zailede mclhaldar olupta hatır 
için veya menafii hasise mukabnnde cezasız 
kalanlarla buna müsaade ve alelıtlak işbu hâ
disede sutistimalâta mücaseret edenlerin İstiklâl 
mahkemesine tevdii. 
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3. — Hâdisei isyaniyede methaldar olmadı

ğı veyahut idamı mucip bir hareket görülme
diği İtalde hissiyata tebean mağdur edilenler 
varsa müsebbiplerinin İstiklâl mahkemesine 
•tevdii. 

Vazaifiyle mükellef ve Meclisi Aliden inti
hap edilecek yedi zattan mürekkep bir heyetin 
süratle izamını ve bu maddenin mesaili saireye 
tercihân müzakeresini teklif eyleriz. 

30 Teşrinisani 1336 
Oaııik Karahİsarısahip tçel 
Nafiz Memet, Şükrü Şevki 

Malatya Bursa Elâziz 
Sıtkı Şeyh Servet Tahsin 
Genç Erganj Bitlis 

Haydar Okunmadı Yusuf Ziya 
Kastamonu Ertuğrul Mersin 

Abdulkadir Kemali Necih Yusuf Ziya 
Yozgad van Bitlis 

Süleyman Sırrı Hasan Sıtkı Hüseyin Hüsnü 
Bitlis Bayezit Dersim 
Vehbi Atıf Mustafa 

Malatya Konya Tokat 
Feyzi Okunmadı Nazım 
Siirt Genç Muş 
Salih AH Abdülgani 
Bitlis Karahİsarısahip Siirt 

Okunmadı Hulusi Mustafa Sabrı 
İçel Kütahya Erzurum 
Lûtfi Besim Atalay Okunmadı 

Kastamonu Karesi Karahisarişarki 
Dr, Suat Basri Memuh 

Genç Erzurum Niğde 
Fikri Faik Salih Hakkı 

Karahisarisahip Burdur İsparta 
Halil Hilmi İsmail Suphi Memet Nadir 
Siverek Sinob 

Mnstafa Lûtfi Memet Rifat 
(Kabul sadalan). 
KÂTİP — Efendim, zannedersem bu takrir 

otuz, otuz beş imzalıdır. (Muvafık sadalan), 
REİS —• Takrir hakkında söz söyliyecek 

var mı? 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Tieİs Bey 

söz istiyorum. 
REİS — Buyuran efendim. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 

Konya'dan buraya bir şey gelmişti : Orada bir 
vaka zuhur etti, bazı - zevat hakkında bizim 
şüphelerimiz vardır, bunlar tahti muhakemeye 
alınmalı, bunlar tevkif edilmeli, bunlar şuraya 
sevkedilmeli diyordu. Tabii kendisine itimat 
ederek gönderdiğimiz Hükümet memuru buna 
lüzum göstermiş. Sonra Hükümet buradan iki, 
üç zat intihap etmiş, tahkik için gönderiyor. 
Bu muvafıktır ve bunu intihapla yapmak doğ
ru değildir. Bahusus Çelebi Efendi , hakkında 
ufak bir şüphe vardır. Hepimiz .ona hürmet ede-
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rız. Bahusus Tarikatı mevleyiyenİn ayağının 
tozuyum. Senelerdenberi makama hürmet et
mekle iftihar ederim. Böyle olmakla beraber 
Çelebi Efendi Hazretlerinin Jcürsüden söz söy
lemeğe hakkr yoktur. Kendisi az çok ittihattı 
altında bulunuyor. Bunu temizlemedikçe, pak-
Iemedikçe söz söylîyemez. Benim kendilerine 
fevkalâde hürmetim vardır. (Halâ mebustur 
sesleri). Tekrar söylüyorum. (Gürültüler). 
Hanedanı mevleviye, Sâdatı mevleviye benim 
gözümün nurudur. Ben onlara hürmet etmekle 
iftihar ederim. Biraz da hakkı düşünün, biraz 
da meseleyi düşünün, kanlar akmışf meydanda 
bir mesele vardır, Oinayet ika edilmiştir. 

Hükümete itimat etmenizi rica ederim. En
dülüs vakalarına döndürmeyin. Allah aşkına 
nereye gidiyoruz. Yaptığrmrz intihaplarda hazt 
falsolar yapıyoruz, öyle potlar kırıyoruz "ki, 
bunları itiraf ediniz rica ederim. Allah aşkına 
yaptığımız işlerde biraz itidal ile hareket etme
liyiz kardeşBeriııı. Binaenaleyh, bendeniz Hükü
metin şu teklifini haklı görüyorum. İntihap 
işinden, sarfınazar edilirse zannederim daha 
muvafık olacaktır, fntihap işlerinde beni yap 
diye bir propaganda gidecek, işte istiklâl mah
kemesinde numunesini gördük. 

İSMAİL SUPHÎ B. (Burdur) — Arkadaşlar, 
Konya meselesi gayet mühim bir meseledir. Bu
nun tahkiki her halde lâzımdır. Fakat ııızname-
nizde aylardanberi günden gün,e atılan mııte-
nabe bir mesele var. O da Encümeni mahsus 
mazbatasıdır. Rica ederim bunu her şeye tak
dim ediniz. Konya meselesinde iki teklif var
dır. Birisi Heyeti Vekilenin teklifi, Birisi de 
bazı arkadaşların teklifidir. Bunu eumartesi 
ruznamesine ithal edersiniz, mesele düşünülür. 
O vakit, daba muvafık bîr surette müzakere 
edilir, daha muvafık bir karara raptedilir. Bi
naenaleyh Encümeni mahsus mazbatasının tak
dimi itikadındayım. Çünkü bu ruznamede dahil 
değildir, yeniden dahil oluyor, Meclis ruzna
mesine sahip olsun, bu meseleyi çıkarsın (Doğ
ru sesleri). 

MUSTAFA KEMAL P§. (Ankara) — Efen
dim, Konya vekayiinde zimethal olduğu zan 
olunan, bir takını zevat *orada teşekkül eden 
Divanr harbe tevdi olunmuşlardır. Divanı har
bin Heyeti umumiye hakkında verdiği karara 
Heyeti aliyeniz itiraz buyurmamıştmız. Yalnız 
Büyük Millet Meclisi âzasrndan bazı refikleri
mizin orada ittiham edilmiş olduğu nazarı dik
katinizi celbetti. Ve Heyeti aliyeniz bu mesele
ye vaziyet etti. Bu mesele münasebetiyle zaten 
mühim olan Konya hâdisesini daha esaslı tetkik 
etmek, tamik etmek Heyeti Vekilece takarrür 
etti. Heyeti Vekile muhteltif vesaitle bu tahkika
tını ifa etmektedir. 

En «on vermiş olduğu bir karar k i : Oraya 
sureti mahsusada bir heyet gönderecektir. Fa

kat Heyeti Vekile arzu etti ki bu heyeti.mah-
susaya rüfekanıızdan da bir kaç kişiyi ilhak 
etsin. Bu doğrudan doğruya Heyeti Vekilece 
yapılmış bir tedbirdir. Gidecek olan heyeti mah
susa, Heyeti aliyeniz namına orada icrayİ tet-
kikat edecek değildir. Zaten Heyeti Vekilenin 
bu İerai ınc-selede tarafı âlinizden müstakil bı
rakılması daha muvafık olacaktır. Yalnız Hey
eti Vekilenin sizden ricası, intihap olunan ze
vata mezuniyet ita buyurmanızdan ibarettir. 
Binaenaleyh bu arkadaşlara mezuniyet verir
seniz onlar da bu heyetle beraber gideceklerdir, 
vermezseniz tabii gidemez, binaenaleyh bunları 
reyi âlinize arzediyorum. 

NADİR B. (İsparta) — Iîir şey arzedeceğim ; 
heyetinizden gidecek zevat usulü muhakemeye, 
usulü adliyeye bihakkın vakıf olanlardan git
sinler rica ederim. Onun çok tesiri vardır. Şev
ket; Beye diyecek yoksa da diğer zevatı muh
tereme zannederini, adîtye ile müteveggil olmuş 
zevat değildir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Beye
fendi hazretleri, heyeti ınah.sıısaımı kimlerden 
teşekkül edeeeği heyeti al iyenize arzedilmemiş-
tir. Yalnız heyete rüfekanıızdan üç kişinin ilâ
vesi mukarrerdir. Bunlara mezuniyet verilmesi 
rica olunuyor. 

BEİS — Efendim, takrir bir daha okunsun 
mıı? 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Efendim, müsaade ederseniz arzedeceğim. Paşa 
hazretleri o zevatı intihap buyurmuşlardır. Ben
deniz diyorum ki bizim meseleyi tahkik edecek
tir, bunun, intihapla olmasını umum rüfekayi 
muhteremeden istirham ediyorum, 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
dim, bu gidecek olaıi heyeti mahsusanın vazife
sinde yalnız Çe'îebi efendi hazretlerinin işini 
takip etmesi esas değildir ve Heyeti umumiyeye 
verdiğim takrirde Celebi efendiden ve Çelebi 
efendi meselsinden hah sol un m amiptir.- Sureti 
unıumiyede Konya meselesini tahkik ve tetkik 
deeek ve istihsal etmiş olduğumuz malûmatı 
tevsi edecek, bizi daha çok tenvir edecek bir ra
por istiyoruz. Bu mesaili umumiye içerisinde 
ihtimalki Çelebi efendi hazretlerinin de meselesi 
nazarı dikkate alınabilir. Fakat kendilerinin, 
diğer bir arkadaşımızın da söyfledilt gibi, bu 
meselede tamamen bitaraf kalmaları lâzımgelir, 
Bu mesele burada bir muhakeme icra olunur 
gibi... 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Doğru efendim, bitaraf kalmaklrğım İeabeder 
Fakat... 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — He
nüz Çelebi efendi müttehemdir. Eğer Heyeti 
aliyeniz işe vaziyet etmemiş olsalardı, Divanı 
harbin kararı haklarında tathik edilecekti ve 
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bilhassa bendeniz Çelebi efendinin haklarını 
düşünmek için heyeti taHkikiye göndermeğe 
lüzum görüyorum. Meseleyi tahkikat neticesin
de meydana çıkarmak için böyle bir tahkikat 
yapmağa lüzum gördüm. 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Yalnız gidceek o!an heyetin Meclisten intihap 
uİmim asını niyaz ederim. 

REİS — Efendim, §u teklif olunan rüfekayı 
kimmdan üç zatru mezuniyetini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. Nafiz Bey 
ve rüfekasmın vermiş olduğu takrir yardır. 

NAFİZ B. (Oanik) — fki mesele tearuz etti. 
tzahat vereyim: Arkadaşlardan birisi Çelebi 
efendi ile diğerlerinden bahsetti. Çelebi efendi 
ve diğer rüfekası mevzuun haricindedir. Malû
mu âliniz Konya'da bir hâdise vukubuldu. Bu 
hâdise, takrirde arzedilddği veçhile, süratle bas
tırıldı. Yalnız tahkikatın mahiyeti bu gün bir 
çok kılükal arasında meşkûk kaldı. Gerçi Hü
kümetin malûmudur. Fakat giriştiğimiz mü-
leadelât içerisinde Konya meselesi en mühim 
bîr meseleyi teşkil eder. Binaenaleyh Heyeti 
Celilenİn nazariyle bunu tetkik etmek ve tarihi 
bir vesika âhzar etmek üzere bir hleyet gitsin 
diye ötedenberi düşünülüyordu. isyan henüz 
bastırılmadığmdan bu tehir ediliyordu. Bir kaç 
zate arzettira. Onlar da dediler ki böyle bir şey 
mutasavverdir ve kabul ediyoruz. Arkadaşlar 
yapmışlar, bendenizin de imzam var. 

Bu takrir daha evvel yazılmış olduğu halde 
tehir ediliyordu. Şimdi şu münasebetle takdim 
edilmiştir. Maamafİh Hükümet; Meclis âzayi 
kirammdau ve hariçten intihap edilecek zevat
tan mürekkep olmak üzere bir heyetin gitmesi
ni arzu ediyor. Bizim de maksadımız budur. 
Bir kaç azamız vardır İçinde, yine esaslı suret
te tet'kikat iera edilir. Telkinat nerelerden 
gelmiş, ne suretle başlamış, kimler başlamış, 
kimler alâkadardır, bu meseleler tamamen te
nevvür eder. 

Saniyen efendim, bir de tedi'bat işinde bir 
çok suiistimal olduğunu işidiyoruz. Böyle en 
feci mesele içerisinde menafii hasîsesini düşü
necek kadar fenalık gösteren kimseler varsa 
bunların da aynı derecede tecziye edilmeleri lâ-
zımgelir. ve memleket, millet üzerinde de te
sir icra eder, bu da nazarı dikkate alınsın de
miştim, İstiklâl mahkemesi gerçi orada da var. 
Fakat istiklâl mahkemesi bir tane mahkemedir. 
Bu kadar mesaili âzîmeyi tetkik edemez. Onun 
için bu gidecek olan Heyet icabeden evrakı tet
kik etsin; eğer hâdisede methaldar olduğu hal
de menafi mukabilinde veyahut hatır için yaka
yı kurtarmış planlar varsa onların evrakını ye
niden istiklâl mahkemesine versin veyahut his
siyata tebaan tecziye edilenler varsa onları da 
mahkemeye versin ve şu hâdisei mühimmenin 

neticesinde hakiki bir adalet göstersin ve mil
let de adalet dolayısîyle bu Hükümete ısınsın, 
mesele budur. 

OPERATÖR EÎN B. (Bursa) — Mesele bit
miştir. Hükümetin teklifi doğrudur. 

KATİP HAYDAR B. — Bir takrir var efen
dim. 

5. — İsmi»' mebusu Mahmut Esat Beyle rüfe-
kamım, îzmİr polis müdürü iken bazı mezalime 
âlet olan ve bilâhare Genç mebusluğuna intihap 
edilen Fikri Faik Bey hakkında iktiza eden mua
melenin ifasına dair takriri. 

Makamı Riyaseto 
Biz Aydın vilâyeti ve civan mebusları güzel 

İzmirimizi alçakcasına düşmana teslim eden Ay
dın valisi müteveffa Kanbur Izzet'in polis mü
dürlüğünü ifa etmek üzere onunla birliklte Izmi-
re gelerek hizmetini ve iştiraki mesaiyi kabul 
eden ve memuriyeti esnasında elyevm Bilecik 
mebusu Hamdi Beyi tevkif ve iktisat vekili Ce
lâl Beyi takip ve hanesini tazyik ve mirimü-
maileyhi derdest için tzmir ve civan köylerini 
ihafe ve tehdit eyliyen Fikri Beyin Genç me
busu sıfatiyle Büyük Millet Mieclİsİne iltihak 
etmiş olduğunu Öğrenmekle dûnunuz. Ahvali 
mesrudenin meçhul kalması hasebiyle mazbata
sı kabul eidlmiş olan ve hüviyeti hakikiyesi ahi
ren tezahür eden mumaileyh hakkında iktiza 
eden muamelenin tahtı karara alınmasını rica 
ederiz. 

İzmir Karesi Menteşe 
Mahmud Esad okunamadı. . Tevfik Büstü 

Ertuğrul Denizli Diyarbekir 
Ahmet Hamdi Yusuf Hacı Şükrü 
Salâhattin Haydar Faik 
Üsküdar Kütahya Cebelibereket 
İsparta Aydın Aydın Saruhan 

Hüseyin Hüsnü Tahsin Esat Okunamadı. 
REİS — Bu takrire dair söz söyliyecek var 

mı? 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Fikri Be

yin izmir'de ne suretle vazife yaptığını bilmem. 
Halep vilâyetinde kendisiyle iki seneden ziyade 
arkadaşlık ettim. Benim bildiğim Fikri Bey 
vazifesini kimsenin arzusuna feda eder kimse 
değildir. Olabilir, bu adam izmir'e de gider, 
İzmir valisi olan herifin refakatinde de bulu
nabilir. 

HACI ŞÜKRÜ B, (Diyarbekir) — Çok al
danıyorsunuz Beyefendi. 

BİR MEBUS B, — Kabul edilmiş bir mebus 
hakkında söz söylenemez. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Bu meselenin hafi bir 
celsede müzakeresini teklif ediyorum. (Alenen 
olsun sadalan). 
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BASAN BASKİ B. (Karesi). — Mademki 

başlanmıştır, bunun hafiliğİ olmaz. Alenî ol
sun. efendim. 

BEİS —• Hafi olmasını teklif buyuruyorlar. 
Bunu arzu buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Hafi müzakere kabul edilmiştir. Bir de yevmi 
müzakereyi tâyin edelim. Bugün kahıü ediyor-
musunuz? 

I>r. FUAD B. (Bolu) — Kendisi burada yok
tur. Kendisinin müdafaa etmesi lâzımgelİr. 

BEİS — Pazartesi ruzııamesine kabul edi
yor musunuz? Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Önümüzdeki Pazartesiye kabul olunmuş
tur (Ekseriyet yok sesleri). 

OPERATÖR EMtN B. (Bursa) — Aksini 
reye koyun. Reis Bey, mademki şüphe arız oldu. 

REİS — Kendisinin müdafaa etmesi lâzrm-
gelir dediniz. Peki bunu hangi günkü rıızna-
meyo koyalım! Pazartesi ruzııamesine konul
masını arzu edenler ellerini kaldırsın. (Cumar
tesine yapalım sesleri). Peki cumartesi rıızna-
meaine kabul edenler ellerini kaldırsın. Efen
dim, bugün müzakeresini kabul edenler elle
rini kaldırsın. Gelecek perşembe günü kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Gelecek perşembe gü
nü müzakeresi kabul olundu. 

7. — Bolu mebmu Tnnalı Hilmi Şeyle arka-
(laşmm, İstiklal mahkemeleri âzalanmn irşat va
zifesiyle de meşgul olmalarına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
istiklâl mahkemeleri âzalarının biri tarafın

dan ınmtaka dahİlİned köylere kadar teşmil edil
mek imkânı bile düşünülmek üzere (irşat teş
kilâtı) vazifesi demlide edilerek icabeden ma
hallere izamları ieabedecek teşkilâtçı veya ir-
şatçılardan ieabedenlere mahkeme Heyetince 
tensip, .takdir ye tasdik edilmek şartiyle sarfi
yat icrası salâhiyetinin ayrrea bir vazife olmak 
es asınca mezkûr heyetlere itasını teklif ederim, 

Blu mebusu Kastamonu mebusu 
Tuanlı Hilmi Abdülkadir Kemali 
TUNALI HtLMtl B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

öyle zannediyorum ki, meselenin esastın biraz 
güç kavrıyoruz ve bu da bir noktai nazardan 
haklı görülmek icabeder. Fakat müsaade buyu
rursanız bir iki kelime ile arzedeyim. istiklâl 
mahkemeleri azalan arkadaşlarımız bunu mah
keme harîeinde bir vazife olarak deruhde ede
cekler, katiyen sıfatı hâkimiyete nakısa vere
cek bir şey değildir. .Zaten bence bir ceza me
selesi, maddi bir irşat demektir. Nitekim biri 
bir ceza görür, diğerleri onu gÖriir ve müte-
nebbih olurlar, ibret alrrlar, illetle malûl olan
lar da illetlerinden kurtulabilirler. Mürşittik de
mek eğer mânevi irşat ise, maddi irşadı yapacak 
olan arkadaşlarımıza mânevi irşat vazifesini de 
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tevdi ediyoruz demektir. Biz irşat encümenin
de uzun uzadıya görüştük, teşkilâta kalkıştık, 
bu memleketi bir takım m mtakalara ayırdık, 
26 mmtakaya ve mezun bulunan arkadaşlarımı
zı irşat teşkilâtı vazifesiyle tavzif etmeğe karar 
verdik. Halbuki aramızda bir çok ihtilâf ta-
haddüs etti> sonra bendenizin aklına, arkadaşa 
larımızın, bahusus bir kudreti ilmiye ile, bir 
kudreti kanuniye ile oldukça mücehhez bulu
nan arkadaşlarımızdan İntihap tarikiyle bura
dan şuraya, buraya gönderilmeleri gibi bir esas 
geldi ve şimdi bir arkadaşımız, irşat vazifesi 
değil, rica ederim, dikkat buyurulsun, irşat teş
kilâtı vazifesini görecektir. İcabeden mahallere 
gönderilecek ve oralarda birer küçük İrşat He
yeti teşkili ile tavzif edilecek. Bu bir-, ikincisi 
bazı kimseler vardır ki, zengindirler. Fakat 
mutlaka ücretle gitmek isterler. Halbuki, ken
disi teşkilâtçılıkta kudret ve tecrübe sahibidir. 
Onun gönderilmesi lâzımdır. Fakat, ücret isti
yor. Diğer bir fakir var, kalbi zengindir. Ben 
çarığı çekerim ayağıma, heybem sırtımda, için
de kum katığım olduğu halde kalkar giderim 
ve bir para istemem der. Binaenaleyh, mutlak 
surette kendilerine sarfiyata da müsaade edi
lir ve fakat bu sarfiyat diğer arkadaşların tak
dir, tensip ve tasdikiyle olur. Binaenaleyh, 
arkadaşlar, eğer bunu kabul ederseniz emin olu
nuz ki, memlekete pek büyük hizmet etmiş ola
caksınız ve katiyen büyük ordumuzun vazifesi 
kadar mühim olan irşat, vazifesi bu suretle te
melini bulacak ve katiyen neticesini de bula
caktır. Binaenaleyh kabulünü teklif ediyorum. 

BEİS — Reye koyaeağnn. 
İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim, bir 

sözüm var. Arkadaşlar irşadın lüzumu hakkın
da size tekrar söylemeğe hacet yoktur. Fakat 
istiklâl mahkemelerini teşkil ettiniz, bunlar
dan istifade görüldü diye istiklâl mahkeme
lerini tiryak zannetmeyiniz. Onu her yere sür 
Onu istiklâl mahkemesine, bunu istiklâl mah
kemesine, böyle her şeyi onlara tahmil ederseniz 
vazifei asliyelerini göremezler. Bir kula görebi
leceği şey tahmil edilir. Rica ederim dikkat bu
yurunuz. Sonra istiklâl mahkemeleri" vazifei as
liyelerini göremezler. Binaenaleyh takririn red
dini teklif ederim. (Ret, ret sadalan, gürültü
ler). 

BÎR MEBUS B. — Hâkimler- bitaraf olma
lıdır, Hâkimler irşa^ vazifesiyle mükellef ola
mazlar. Binaenaleyh Hilmi Beyin teklifinin 
reddi icabeder, 

TUNALI HİLMt B. (Bol*) — Efendim, iki 
kelime İle arzedeceğim. Müsaade buyurunuz. 
Katiyen hâkimiyete taallûk eden bir şey yok
tur. Binaenaleyh ismail Suphi Bey katiyen 
yanılıyor. 

REİS — Efendim, Hilmi Beyin teklifini re-
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ye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı. 

KÂTİP — Sürd mebusu Mustafa Efendi
nin bir takriri var. 

8. — Siird mebusu Mustafa Sairi Efendinin, 
Siverek livasının müstakillen İdaresi hakkında 
takriri 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesi şifahen arzedilmek üzere 

Siverek livasının da diğer livalar misillû müs
takil liva haline ifrağı ve livayi mezkûrc mer
but Karakeçi ve Burhan nahiyelerinin kazaya 
tahvilini teklif ederim 

Sürd mebusu 
Mustafa Sabrı 

REİS — Dahiliye encümenine gitti. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Esbabı 

mucibesiz teklifi kanuni olamazki. 
KÂTİP — Efendim, bir takrir var. 

9. — Ermrum mebusu Nusret Efendinin, 
Erzurum, Van ve Bitlis muhacirlerine muave
net edilmesine dair takriri 

Riyaseti Ceülcye 
Erzurum, Van, Bitlis muhacirlerinden: olup 

bir müddet ten beri Konya ve havalisinde ikamet 
etmekte iken bir buçuk ay evvel mevayi kadim
lerinde iskân için izam edilen kafileler şiddeti 
şita münasebetiyle vatanlarına ulagamıyarak 
Sivas'ta kaldıkları müstahberdir. Yollar açılın
caya kadar tehvini zaruretlerine medar olmak 
üzere bir miktar paranın muhacirin tertibatın
dan bilikraa bu biçarelere tahsis ve terfihlerini 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Mera et Nusret 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Heyeti Ve-
kileye. 

REİS — Muvazeneı maliye encümenine ha
valesini kabul edenler. (Heyeti Vekİleye sada-
larr). 

10. — Ertuğrul mebusu Necib Beyin, bütün 
encümenler için oda tedarikine dair takriri, 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerin içtima edememesine sebep her 

encümen için ayrı odalar olmamasıdır. Her en
cümen için ayrı. odalar bulunsa içtimai umumî 
olmryan günlerde ve içtima günlerinde öğleden 
evvel ekseriya Meclise gelen yahut gelmek isti-
yen âzayi kiram şüphesiz mensup-olduğu encü
men odasında oturmayı tercih eder. Bu suret
le nisabı müzakere hâsıl olduğu zaman bazı iş
ler de külfetsizce çıkar. Binaenaleyh Meclis bi
nası dahil ve civarında behemehal bütün encü
menler için başlıbaşma odalar tedarik edilmesi 
hususunun ieabedenlere emir duyurulmasını tek
lif eylerim. 

Ertuğrul 
Necib 

(Ret sadaları). 
REİS — Efendim, reye koyuyorum. (Gürül- . 

tüter). Susunuz rica ederim. Takriri kabul 
edenler ellerini kaldırsın.. Kabul olunmamıştır. 

ti. — Mezuniyetlerinin nisanın on besine ka
dar temdidi hakkında Bitlis mebusu Yusuf Zi
ya ve Arif Beylerin takriri 

Riyaseti Celileye 
İta buyurulan mezuniyetimiz şubat- nihaye

tine kadar ita buyuru I uyor. Dairci İntihabiye-
mİzin bir kıs memleketi olmasına ve şubat ga
yesinde avdet için seyrü hareket mümkün ol
mamasına binaen seyrü hareketin müsait oldu
ğu nisan on beşine kadar temdidini teklif ede
riz. 

Bitlis Bitlis 
Arif Ziya 

REİS — Kabul buyuruyor musunuz? Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul olun
muştur) . 

Efendim, alaturka saat on bir. Bundan son
ra yeni bir müzakereye başlayaııuyacağız. Cu
martesi günü ruznameden bakıyei müzakerat 
var bir; asıl ehem ve elzem olan Maliyeye ait 
bazı kanunlar var iki; onun ehemmiyetle müza
keresini Hükümet rica ediyor. Cumartesi gü
nü müzakeresi olacak maliye kanunları ruzna-
meye konacaktır. Celseyi tatil ediyorum. 

(Saat 4,15 sonrada, celse tatil edildi) 
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