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B I R Î N C Î CELSE 
Aşama saati : 2 sonra 

REİS — Redsisani delâlettin Arif Beyefendi 
.• KATİPLER : Ata B. (Ntfde), Oevdet B. (Kütahya) 
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REÎS —s- Ekseriyetimiz hasü oldu. Celseyi açı
yorum. Zabtı sabık hulâsam okunacak. 

(Kâtip Ata Bey zabtı sabık hulâsasını okudu) 
1. - ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
ikinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat ikide inikat etti. 
Zaptı sabık hulâsası kıraet ve aynen kabul 
olundu. Anadolu demiryollariyle Afyon - Uşak 
ve Bağdat hatları işletme muamelâtına ve Bağr 
dat hattının inşaat kısmına ait dört bütçenin 
irsal edildiğine dair icra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinin tezkeresi Muvazenei Maliye Encüme
nine havale olundu. Encümen intihabatmı mü-
beyyin Üçüncü Şubeden mevrut mazbatalar 
hulâsası Makamı Riyasetten tebliğ edildi. Trab
zon imaret mahallesinden Imamoğlu Niyazi'nin 
tecili cezası hakkında Adliye Encümeni mazba
tası kıraat edilmiş ve merkumun gerek tecili ce
zası ve gerek affı kabul edilmemiştir. Mar
din'in Hetek karyesinden Musaoğlu isa'nın 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Adli
ye Encümeni mazbatası kıraet ve bu bapta mü
zakere cereyan etmiş ve neticesi evrak meya-
nmda bulunan raporun Encümeıü Sıhhice tetkik 
ettirilmek üzere Adliye Vekâletine teVdii kabul 
edilmiştir. Cerh ve katil maddesinden dolayı 
yedi buçuk sene müddetle küreğe mahkûm Ha
cı Şerif oğlu Halil'in- tebeyyün eden maluliye
tine mebni bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Adlîye Encümeni mazbatası ve mütaakı-
ben bu bapta Heyeti Vekileden mersul lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesi aynen ve ikinci 
madde ilâveten ve üçüncü madde aynen ve he
yeti umumiyesi de kabul edildi. Van Mebusu 
Tevfik Beyin istifasının 'keenlemyekün addiyle 
mebusluğunun kabulüne dair Üçüncü Şubeden 
mevrut mazbata kıraet ve mebusluğu kabul edil
di. Mecidiye,kazası merkezinin Kırdük karye
sine nakli muvafık olmadığına dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası kıraet ve kabul, ve Dahili
ye Encümeni reis ve mazbata muharrirliği in
tihabını mübeyyin. mazbata hulâsası Makamı 
Riyasetten tebliğ edildi. Güneyli karyesi hak
kındaki teklifi kanuni ile idarei hususiye me
murlarının terfihine dair Kütahya Mebusu Ce
mil Beyin takririnin Dahiliye Vekâletine tevdii 

hakkında k Dahiliye Encümeninin iki kıta maz
batası kıraet ve Dahiliye Vekâletine tevdi olun
du. Malatya mutasarrıfı ite Ergani kaymaka
mı hakkında Diyarıbekir Mebusu Kadri Beyin 

' Dahiliye Vekâletinden sual takriri, Dahiliye 
bütçesinin müzakeresine talik ve mazereti meş-
ruasma mebni iltihak, edemiyen Burdur Mebu
su Veli İBeyin Meclise kabulü hakkında Sivas 
Mebusu Rasim Beyle rüfekası tarafından veri
len takrir üzerine mumaileyhin mebusluğu ka
bul edildi. Ergani Mebusu Kadri Efendinin 
mebusluğu evvelce reddedildiğinden yapılacak 
bir muamele kalmadığına dair Birinci Şube 
mazbatası kıraet ve kabul olundu. Seyyar jan
darmanın lâğvi hakkındaki teklifi kanuninin 
müzakeresine başlanılarak müzakere kâfi, gö
rüldükten sonra birinci madde, birinci ve ikin
ci madde olarak ve ikinci madde üçüncü mad
de olarak kabul ye .müftaakıben heyeti umumiye
si de kabul edıîdikten sonra Maarif Vekâleti 
1336 bütçesinin müzakeresine- başlanılmış ve bu 
baptaki müzakeratın kifayetine Içarar verildik
ten sonra celse berayi teneffüs beş dakika tatil 
edilmiştir. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde 

saat dörtte içtima etti. Garp cephesini ziyaret 
edceekleri. cihetle iki üç gün merkezden infikâk 
edecekleri Reis Paşa Hazretleri tarafından beyan 
buyruldu. Üçüncü Şubenin reis ve kâtip inti-
habatı netayici Makamı Riyasetten tebliğ olun
du. Mütaakıben Maarif bütçesi fasıllarına ge
çilerek 234, 236, 239, 240 ve 252 ve 252 A. fasıl
ları tadilen ve fusulü sairesi aynen ve heyeti 
umumiyesi de kabul edildi. Yozgad sultanisinin 
1337 Martından itibaren leyliye tahvili hakkın
da Yozgad Mebusu Süleyman Sırn Beyin tak
riri Maarif Vekâletine ve* Maarif müfettişleri
nin lâğvine dair Ömer Vehbi Efendinin takriri 
Kadro Encümenine havale ve muhasebei husu-
siyelere muavenet hakkında Konya Mebusu Veh
bi Efendinin takririnin Dahiliye bütçesiyle 
müzakeresi kabul edilerek Cumartesi günü ber-
mutad içtima edilmek üzere celse saat beşi kırk 
beş geçe tatil edildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
GelâieiHn Arif Ata Cevdet • 

— » 
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REİS — Zabtı sabık hakkında söz isteyen 

yar mı efendim? 
HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen

dim Karahisarda yirmi üç sene mahkûm <$lao 
kimse, masumiyeti dolayısiyle değil, malûl oldu.--
ğu için affedilmiştir. 

REtS — Maluliyetine binaen değil 'mi efen
dim? 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Zabtı sabrkta Er
gani mutasarrıfı yazılmış. Halbuki Ergani kay-. 
makamı olacak, o suretle tashih edilsin. 

CEPHEDENBlR MEBUS — Kariyeler hak
kındaki teklif; Yozgad M«b»&u Rıza ve Bahri 
Beyler tarafından, vâki olmuştur. Halbuki Kü
tahya Mebusu diye yazılmış. Bu da tashih buyu-. 
rulsuu. 

VEHBt Ef. (Konya) — Bendemizin îdarei 
hımusiyeler hakkındaki takririm» Dahiliye bütçe
si müzakeresi zamanında müzakere edileeek gibi 
birşey işittim. Halbuki Maarife aittir, Maarif Ve
kilinin aşağıda bun?, müteallik bahsi vardır. Büt
çenin nihayetinde müzakere edilecekti. 

REİS — Maarif bütçesi bitmiştir efendim, 
takririniz îdarei hususiyeyc ait olduğundan Da
hiliyeye aittir. Başka söz var mı efendim? 

Tashihattan sonra zabtı sabık hulâsasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul .edilmiştir 
efendim. 

2. — LAYİHALAR 
1. -=— Evkafın İS37 senesi bütçesi hakkmda 

kanun lâflfhmı 
REÎS — Evkaf bütçesi var, doğrudan doğruya 

Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyorum. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Muva

zene! Maliyeye ciheti taallûku yoktur. Şer'iye 
Encümenine gitmek lâzımdır. Onun bütçesi ay
ındır. 

RErlS — Bütçe meselesidir, evvelâ Muvazenei 
Maliyey«. gider. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
efendim Kadro Encümeni taraftndan tanzim 
olunan bütçe midir? 

REÎS — Evkaf Vekâletinden gönderiliyor. 
1337 bütçesidir. Evvelâ Muvaaenei Maliyeye gi
der. 

7. — MAZBATALAR 
1. •— Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

erkân, ümera, zâbitan ve efrada mezuniyet ita
sına dair teklifi kanunin ve Müdafaai Müliye 
Encümeni mazbatası (2/98) 

RHlS — Efrada ve zâbitana münavebe ile me
zuniyet itasına dair olan Operatör Emin Beyin 
teklifinin reddi, hakkmda Müdafaai Milliye En-
cümrjeninhı mazbatası okunacak: 

,1337 0 : 1 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Zâbitan ve efrada mezuniyet itası hakkında 
Bursa Mebusu Operatör Emin Bey tarafından 
verilip Heyeti Umumiyece 21 Eylül 1336 da en
cümenimize havale olunan teklifi kanuni 19 . I . 
1337 de inikat eden, encümenimizde Müdafaai 
Milliye Vekâletinin bu baptaki nikatı nazarı ba-
detttetkik mütalâa ve tezekkür olundu. 

Esas itibariyle pek doğru ve zaruriyüttatbik gö
rülen bu meselenin Büyük Millet Meclisi Ordusu 
için bugün bir kanun şeklinde tesbiti imkân ha
ricinde telâkki olunmaktadır. Çünki tecarübü 
harbiye neticesi,. cepheler mürettebatının uzak 
mıntakalardan tertibi usul ittihaz kılınmış oldu
ğundan memleketimizin vüsatine mukabil vesaiti 
münakalâtın iptidai bir şekilde olması, şimendi
ferlerimizin mahdut .bulunması, istiklâl harbi
nin devam eylemekte bulunması bazı zamanlar
da izin itası hususunu ancak naili sulh olduktan 
sonraya bırakmaktadır. Şu kadar ki Müdafaai 
Milliye Vekâleti ihtiyacı harbiyeye nazaran eski 
seneler efradım bilmünavebe terhise tâbi tut
ması, cephe kumandanlarının vaziyet müsaade 
ettikçeç yapmakta oldukları gibi icabedenlere izin 
vermeleri suretiyle meselenin teamül veçhile de
vamı halihazır için zaruri ve muvafık görülmüş
tür. Esbabı mâruzaya binaen teklifi mezkûrun 
reddi takarrür etmekle Heyeti Umumiyei Celi-
leye arzı zımnında Makamı Riyasete takdim 
kılınır. 
Müdafaai Milliye En. R. M. M. • Kâtip 

Bolu Trabzon Bayazıt 
Yusuf izzet Hüsrev Dr. Refik 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim 
Müdafaai Milliye Encümeninin bu hususta isa
bet etmediğine kailim. Çünki izinli gitmek 
başka» izinli gitmemek başka. Harbi Umumî 
bize gösterdi ki izinsiz olarak beş, altı 
sene ailesini görmeyen • nefer bir gün 
geliyorlar ki artrk hissiyatına hâkim olamıyor, 
kalkup silâhını sırtına vurup savuşup gidiyor. Bu 
yüzden firarlar vâki oluyor. Fakat nefer sabit 
bir nokta üzerinde bir sene sonra evinde buluna
cağını bilirse firar da vuku buhnryaeaktrr. 

Emin Bey, pek isabet etmiş, eski usulde de
vam edecek olursa bunda zâbitan hüsnü istimal 
ve isabet edemez; eski efradına kalır,, yeni ge
lenler gider. Bizim şu sıra askere o derece ihti
yacımız yoktur lehülmad. Bunlar münavebe ile 
gidip gelirlerse onlara da emniyet hasıl olur ve 
firarın da bir dereceye kadar önü alınır. Her
halde bunu bir usulü salime raptedelim. Mehmet 
bilmeli ki. ben filân gün evimdeyim. Fakat bu 
olamıyor ve gayrimuntazâm izinler bir çok firar 
tevlit -edivor ve bu, daha büyük zarar açıyor. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Efendim 
müsaade buyurursanız bunu Müdafaai Milliye 
Vtekili Paşa Hazretleri burada iken müzakere 
edelim. 

— 192 — 
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- Efendim Ö*rcer Lûtfi Bey; MMafaai 

Mîîliye Vefeili; Paşa Hâzretleriniır huzuriyle mü
zakeresini talep buyuruyorlar. Kabul buyurulu-
yor mu? (Muvafık sesleri). 

•2. — KaraJıisarı Sahip 'Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, askerlerin esbabı firarlarım izale için icram 
lâztmgelen tedabire dair teklifi kanunisi ve Mü
daf aai M$My e Enenmeni mazbatası (2/92) 

UBtS — Zabit anın efrad ile ayni kazandan 
yemek yemelerine dair Şükrü Bey taraf ının 
verilen; takririn reddi hakkında Müdafaa! Milliye 
Ene&meni mazbatası var. (0 da Paşanın huzü-
riyle olsun sesleri). Pekâlâ. 

3:' •—* Siirt Mebusu Salih Efendinin, emirber
ler hakkında teklifi kanunisi ve Müdafaai MiM-
ye Encümeni mazbatası (2/113) 

REİS ^ Siirt Mebusu Salih Eîeadinin tekli
finin reddine dair bir mazbata var, o da asker
liğe ;mütealîrktir, müsaade buyurursanız bunu da 
Pâşan ı̂u huzuruna talik edelim. 

' 4i — Seyyar jandarma kmumma rnMzeyyel 
kanunlâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 

REÎS — Emsali silâh altında bulunan efra
dın seyyar jandarmaya alınmasının muvafık öl- • 
duğuna dair Müdafaai S|illıye Encümeninin •.la-
yîhtıst/var. v 

M A 2 ^ R MÜFİD Ş. (Hakkari) — Seyyar 
jandattna lâğvolunmuştur., buna lüzum kalmamış
tırefendim. 

REÜS — Pekâlâ, Paşa Hazretleri teşrif et
tiği zaman okur ve buna da bir karar veririz, 

5. — Siirt Mebusu Mılstafa Sabri Efendinin 
Siverek livasının müstakil idaresi hakkında tak
ririvti DithiUy'e Vekâleti tezkeresiyle Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REİS: — Siverek sancağının ı müstakil liva 
haline iömğı muvafık olmadığına dair Bs&iliye 
Encümeni mazbatası ve Dahiliye Vekâletinin tez
keresi okraıaeak. 

Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
Nov 

9394 

.. • 905 
4 Kânunuevvel 1336 tarihli ve 1596 - 784. 

Zabıt Kalemi numaralı tezkerei aliyeleri cevabi
dir : Vüsati, dereeei nüfus ve ahvali maliyesi iti
bariyle Siverek sancağının müstakil liva haline 
ifrağı şiıadilik tensip edilemediğinden teşkilâtı 
ıımumiyei mülkiyettin hini icrasında ieabi teemmül 
edilmek- ü^re Dahiliye Eneümeai mazbatası ye 
SİM MebtKRr<Baeı Mustafâ^Mendi taraftîfllan 

mürseltatapir suretleri lef fen ve iadeten takdim. 
olunur efendimi 

19 Kântömevvel 1336 
Dahiliye Vekili namına Sıhhiye Vekili 

Br. Adnan ' . - . . -

Dâhiliye Encümeni mazbatası 
Dahiliye Vekâletinin Siverek hakkındaki 

19 Kâaıumaevvel 1336 tarih ve 9394 - 905 numa
ralı tezkeresi encümeniıaizce de kabul edilmiş 
olmskja Heyeti Umumiyeye arz ve takdim. kı
lında 

Da. Î*R* Bteisi 
Kasesi 

Memed Vehbi 
Âka 

Kayseri 

Aza 
Karasisarı Şarkî 

Mustafa . 

,-M,.M«- •• 
Konya 

Âza 
İzmit 
Sim 
Âza 

BiyarAekir 
Kadri 

2 Şubat 1337 
Kâtip 

Gteaç 
Celâl 
Âza 

Yözgad 
Feyyaz Âli-

Âza 
Niğde 

Ata 
REÎS — ö halde efeadim encür&enin noktâi 

nazarını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
takrir sahibi de burada yok. 

6. —- İçel Mebusu AH Efendhiin Anamurun 
müstakil liva htâim ifmğtna d>mr teklifi kanu
nisi .ve BtiMUye Vekâleti tezkeresiyle, IkthMye 
Encümeni mazbatası (2/132) 

REÎS — Ermenak ve Anamur kazalarından 
müstakil bir liva teşkili hakkındaki teklifin mu
vafık olmadığına dair Dahiliye Eneümeni maz-
batası ye Dahiliye Vekâleti tezkeresi okunacak. 

.'•' Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
N o . :••• 

11421/70 '. 
Dahiliye Encümeninin emir ve tebliğ buyuru-

lan T Teşknisafti 133& tarih: ve 2£wtönaralı ma& 
bat&suldâr Anamur ve Şıtaenak feasalaıiyle Si
linti nahiyesmden mürekkep bir liva teşküiîi» 
umuru idare noktasından muvafık olup olmadığı 
istifsar ediliyor. Esasen nüfusu pek az olan bu 
iki kaza ile ahiren, kazaya tahvil olunan mezkûr 
Silinti nahiyesi birleştiği takdirde attc&k nüftts 
itibariyle- vasat derecede bir kaza vücudâ gelmiş 
olacaktır. Binaenaleyh nüfûsu yüz bîni müteca
viz mamur ve cesim kazalar mevcut iken yetmiş 
bin nüfuslu bir liva, teşkilinin katiyen doğru 
olaraıyacağı mütalâasında bulunduğunu! arzey-
lerim efendini. 

12 Kânunusani 1337 
Dahiliye Vekili ilamına; SthMye Vekili 

Dr. Adnan 

— m 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

Dahiliye Vekâletinin 12 Kânunusani 1337 
tarih ve 11321 - 70 numaralı merbut tezkerede
ki beyanatı encümenimizin noktai nazarma mu
vafık görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılındı. 

2 Şubat 1337 
Da. En. Reisi M. M. Kâtip 

Karesi Konya (Stenç 
Memed Vehbi Celâl 

Âza Aza. Âza 
Kayseri izmit •'•'• ^^:./Y<»İ5acL'' 

Atıf Sırrı Feyyez Âli 
Âza Âza Âza 

Karahisan Şarkî Diyanbekir Niğtie 
Mustafa Kadri Ata 
REİS — Encümenin noktai nazarı kabul bu-

yuruluyor mu efendim? Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın, Kab al edilmiştir. 

3. — TEKLİLER 
1. — Ankara Mebusu Şemseddin Efendinin, 

Tedrisatı iptidaiye kanununun tadili hakkında 
teklifi kanunisi (2/237) -

REÎS --Mektepleri mevcut olmıyan karyele
rin maarif vergisinden istisnalarına dair Ankara 
Mebusu Şemseddin Efendinin teklifi var, Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz, 

NAFÎZ B. (Canik) — îstisnaiyetine lüzum 
yok> kanunda zaten müstesnadır efendim. 

5.— SUALLER 
1. -*- Karahisan Şarkî Mebusu Mustafa Be

yin, Mesudiye belediye reisi hakkmda JDahüiye 
Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Karahisan Şarkî Mebusu Mustafa 
Beyin Dahiliye Vekâletinden bir sual takriri 
var. Bunu da Dahiliye Vekâletine teydi ediyo
ruz. Muayyen günde cevabini alırız. 

7. ^ Ertuğrul Mebusu MustafaKemal Beyin, 
Bozüyük - Bilecik tarikinin turuku umumiye me-
yanımı ithaline dair takriri ve Nafıa Encümeni 
mazbatası 

REÎS, — Bozüyük ve Bilecik tarikinin turuku 
umumiye meyanina ithali hakkındaki teklifin 
Nafıa Vekâletine tevdiine dair Nafıa Encüme
ni mazbatası var, muvafıksa Nafıa Vekâletine 
gönderelim. (Muvafık sesleri). Nafıa Vekâletine 
hayale olundu efendim. 

8. —-• Niğde'de hiyaneti vataniyeden mah-
kûh aşar mültezimi İzmirli Hüseyin•Efendive 
rüfekası hakkındaki evrakın gjmd&rüdiğine dair 
Adliye Vekaleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

' REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm İz
mirli Hacı Hüsnü Efendi hakkındaki hükme 
dair Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyede bulunduğundan bahisle 

Nevşehir kazasının Sulusaray karyesi muhtarı 
Molla Mehmed'e ligarezin isnadatta bulunmak ve 
bu isnadatm delâil ve asarı maddiyesini tasni 
eylemek cürmünden dolayı maznunualeyhim 
olan mezkûr karye aşar mültezimi İzmirli Hüse
yin Efendi ve şeriki Kapısızoğlu Memiş ve Muh-
birnar karyesinden Hacı Mustafa mahdumu Mus
tafa ve Kopsâray karyesinden Kolağasıoğlu 
Hüsnü ve Civezoğlu Osman ve sabık reji kol
cusu Topal Mustafa haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Bunlardan Mustafa'nın 
hilafı hakikat olarak ihbarnameyi imza ettiğin
den dolayı bir sene hapsine ve kendisinden beş 
Osmanlı altmı cezayi nakdî alınmasına ve diğer
lerinin de Hiyaneti vataniye kanununun onuncu 
maddesinin matufunalleyhi olan üçüncü madde
sine tevfikan üçer sene müddetle küreğe konul
malarına dair mezkûr kaza bidayet mahkemesin
den gıyaben sâdır olan 6 Kânunusani 1337 ta
rihli ve 3 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası 
müddeiumumiliğin derkenariyle berayi tetkik 

. irsal ve encümenimize tevdi ye havale kılınmak
la tetkikatı lâzime ifa kılındı. 

Müddeiumumiliğin derkenarında Hiyaneti 
vataniye knununun beşinci maddesinde muhar
rer (mevkufen icrayı muhakeme) ve on birinci 
maddesinde mezkûr (gıyaben mahkum olanların 
hini, dersdeslerinde vicahen tekriri muhakeme
leri kayıtları hiyaneti vataniye mücrimlerine 
münhasır olup onuncu maddesinde gösterilen 
müfterilere şümuyü olmryacağına ve bu itibarla 
.gıyaben mahkûm olan eşhas tevkif edilemediği 
gibi sureti katiyede ita olunan işbu hükmü gıya
binin infaz olunabilmesi için evrakın Büyük Mil
let Meclisince tetkik ve tasdiki lâzımgeldiği ka
naat ve içtihadı hasıl olmasma ve bundan başka 
maznunualeyhimden îzmirli Hüseyin Efendinin 
fazla öşür' ahzi maddesinden dolayı dairei istin
takça derdesti tahkik diğer bir evrakının dahi 
mevcut olup içtimai ceraim. kaidei kanuniyesine 
tevfikan tevhidi mûktazi is© de sureti tevhit ve 
mercii rüyet hakkında sarahati kanuniye olma
dığından tâyini muamele olunması beyan ve 
işar olunmaktadır. Her iki cihet ayrı ayrı müza
kere olundu. 

1. Hiyaneti vataniye kanununun onuncu 
maddesinde isyana iştirak etmiyen eşhas hakkın
da ligarazin isnadatta bulunanlar isnat ettikleri 
cürmün cezasiyle mücazat olunacakları tasrih 
ve bu kabî! müfterilerin usulü muhakemesi cür-
mü aslî olan hiyaneti vataniye hakkındaki usulü 
muhakemeye tâbi olduğu istidlal olunmasına 
binaen bunlar haklarındaki taljkikatm da mev-
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küfen icra edileceği tabu re kanunu mezk&rün 
on birinci maddesinde h a k t a n ^ gryaben fcâ-
küm aldır olan eşhasın derdealerlnde vicahen 
muhakemeleri icra olunacağı tertddM* BMhal 
v^rmiyeeek bir surette mnsarrah olmasına naza
ran müftenliğinden dolay; gıyaben mahkum 
olan eşhasın hini derdeslerinde vicahen tekriri 
muhakemeleri bir emri zaruri olduğu ittiâdtt* 
kabul edildi. 

2. / Hiyaneti vataniye kanunu hususi bir ma
hiyeti haiz olup kanunu mezkûrde içtimai cera-
im hakkında bir gûna işaret olmaaıasına mebni 
kavanin ve kavaidi umumiyeyfi »oaı nazar zaru
reti hâsıl olmuş ve Usulü muhakematı cezaiye 
kanununun iki yüz doksan dokuzuncu maddesin
de dahi sarahaten mezkûr olduğu veçhile içtimai 
ceraim halinde yalnız en ağır cezayı istilzam 
eden cürme dair icrayi muhakemat ve tâyini mu-
cazat olunacağı ve ceraimi sairemn esbabı mü-
şeddideden addedileceği ve maznunun mürtekip 
olduğu fiil efali memntmadan ise mahkeme, ne-
ticei muhakemede vezaifi dahilinde olmadığı 
anlaşılmış olsa bile mücazatı kanuniyesini tâyin 
ve tahdit -edeceği tarzmda olduğu anlaşılmış bu
lunmasına ve Hiyaneti vataniye kanunundaki en 
hafif ceza bile muvakkat kürek olup, halbuki 
fazla öşür ahzi miaddesi Kanunu Cezanın yüz. 
sekizinci maddesinde muharrer olduğu veçhile 
muvakkat kalebentliği müstelzim olmakla âza
mi cürüm hiyaneti vataniye olduğuna şüphe ol
mamasına ve kavaninin mazlumların lehine 
tefsiri nazariyesi -ancak tahdidi mücazat husu
sunda nazarı dikkate alınabilip esasen mer'i 
bulunan usulü kanuniye ve kavaidi umumiye 
karsısında mucibi münakaşa olmıyacağı gibi Hi
yaneti Vataniye Kanununa tevfikan ita olunan 
ahkâmın katiyeti Büyük Millet Meclisinin tet
kik ve neticei tasdiki ile meşrut olup tetkikat 
neticesinde Meclisin hükmü vâkn ret veya talil 
veyahut, yeniden hükme de sal&hiyettar bulun
ması dolayısiyle turuku kanuniyenih mesdudiye-
ti gibi bir fikir dermeyanı da mevzuubahis ol-
mıyaeağına ve hiyaneti vataniye cürmünden 
dolayı maznun olan bir şahsm işlemiş olduğu 
bir cürmü âdiden dolayı bir takım merasim ve 
•kavaidi fevkalâdeye tâbi bir mahkemeye şevki 
hiyanetten dolayı maznun bulunan diğer şe
riklerinin de o mahkemeye naklini icabederek 
bu baptaki kanundan intizar olunan fevait ve 
muhassanatı ihlâl edeceğine ye henüz meydanda 
şekli katiyi ihraz ve iktisap etmiş bir hüküm 
mevcut olmayıp her iki cürüm hakkında da ip
tidai bir şekilde tahkikatı kanuniye icra edil
mekte bulunması itibariyle (kalbi ceza) nazari
yesi burada mevzuubahis olamayıp mahkemece 
mucibi tereddüt olan içtimai ceraim ve tevhidi 
tahkikat meselesinin , lıallü hasmi zaruri görül
mesine. ye hiyaneti vataniye» mufteriliği sabit 
olsa bile mahkeme vezaifinden hariç addettiği 
diğer cürüm hakkında tâyini cezaya salâhiyet

tar. oid»ğuijt»n mariüârz 239 neu madde saraha-
tinden nüjaayan olmasına binaen maznunu aley-
hiîftdefi4-Hüseyin. Hüsnü Efendiye isnat olunan 
fazla öşür ahzi .hakkındaki evrakı tahkikiyenin 
merkum île şürekâsına isnat olunan Hiyaneti 
Vataniye Kanunu, ahkâmı münderecesine tevfi
kan halli iktiza 7eden iftira cürmü hakknıdaki 
üvrak ile tevhiden Nevşehir bidayet mahkeme
sinde hal ve rüyeti lâzımgeleceği ekseriyetle 
tensip kılınmıştır. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti Umumiyeye tak
dim olunur. 

8 Kânunusani 1337 
Adliye Encümeni 

Kâtip Aza 
Sinob Muş 

* Mehmet Şevket Mahmut Sait 
Aaja Âza 

Sino|» Konya 
Hakkı Hami Musa Kazım 

Maznunlardan İzmirli Hüseyin Efendi, Hi
yaneti: Vataniye Kanunu ahkâmma tevfikan rü
yeti icabeden iftira fiili ile bir de fazla aşar 
tahlili maddesinden maznundur. Gerçi Usulü 
Muhakemei Cezaiye Kanunu ahkâmma tevfikan 
bir şahsa ceraimi müteaddide isnat olunduğu 
takdirde içtimai ceraim kaidesine tevfikan tev
hidi tahkikat ve muhakemat olunması lâzım ise 
de bu kaide aynı derecat ve usule . tâbi bulu
nan ceraime münhasırdır, Halbuki Hüseyin 
Efendiye isnat edilen eeraimden birisi evvelâ 
hiyaneti va^ir»:^i&ter4îîğiy ah*al ve zamanın 
icabatı olarak ceraimi fevkalâdeye tâbi bulun
muş olduğundan maznunun cürmü diğerini iş
bu müfterilik fiiliyle tevhit ve turuku kanuni-
yeden mahrum olarak teşekkül etmiş olan üç 
zattan mürekkep bidayet mahkemesine tevdi 
edilmesi maznunun aleyhine olacak ve binnetice 
mağduriyetini istilzam edecektir. 

Binaenaleyh her iki cürüm kanunen ait ol
duğu mahkemede, ayrı ayn rüyet edilerek ne
ticei muhakememde kalbi ceza usulü kanunisinin 
nazarı itibare alınması lâzımgeleceği kanaatin-. 
deyiz. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Karâhi&arı Sahih Canik 
Mehmet Şükrü m Ahmet Nafiz 

RÎ£tS — Efendim, Adliye Encümeni mazba
tası, hakkında söz isteyen var mı? (Yok sesleri). 
Encümen mazbatasını kabul,buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

4. — TAKRÎRLER 
1. -r- Van Mebusu Hasan Stddık Beyin, Van' 

da hir leylî rntktep küşadma dair takriri. . 
-. WtîH *- Van vilâyetinde bir leylî mektep 
küşadma dair Van Mebusu Hasan %$& hir 
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teklifi var, arzu buyurursanız Maarif Vekâleti
ne veyahut Maarif Encümenine gönderelim. 
(Maarif Vekaletine sesleri). Maarif Vekaletine 
Imvale olundu. 

9 _ Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Bilecik'te bir leylî sultam açılmasına dair 
•teklifi kanunini (2/22İ) 

REİS- -T—Bilecik'te bir idadi küşadma dair 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemâl Beyin takriri 
var, omı da aynı suretle Maarif Vekâletine gön* 
deriyoruz. 

3. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, vüâ-
yatı mi'ıstahlasa mültecilerinin askerlikten tecil 
edilmelerine dair takriri 

• REİS — Vilâyatı müstahlasa mültecilerinin 
askerlikten tecil edilmelerine dair Van Mebusu 
Hasan Beyin.teklifi var, bunu evvelemirde Lâ-
viha Encümenine yolluvbrıız. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efen
dim, bu esasen mevcut bir kanundur. Lâyiha, 
Encümenine gitmesine lüzum yok, Müdafaai 
Milliyeye gitsin. 

REİS — Bövle bir kanun var mı efendim? 
TUNALI. HİLMİ B. (Bolu) — Vardır efen

dim, altı sene tecil olunurlar. 
REİS _ Efendim, Müdafaai Milliye Vekâ

letine bu bapla tebligat icrasını kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Ka-bul edlmîştir efendim. 

6. — MUHTELİT EVRAK 

1. — Andrın nahiyesinin kazaya tahviihne 
dair mahallinden mevrut telgraf, 

REİS — Andrın nahiyesinin kazaya tahvi
line. dair mahallinden mevrut bir telgraf vardır 
efendim. (Dahiliye Vekâletine sesleri). Bunu 
da Dahiliye Vekâletine gönderelim. 

Efendim, bir takrir var, bazı mühim mesai
lin müzakeresi için bugün bir. eelsei hafiye ah
dini tfcfelif ediyorum diyorlar. On be$ imzalıdır. 

4. — Adana Mebusu Zamir Beyle rüfekasımn, 
bir eelsei hafiye akdnlunmasına dair takriri 

REİS — Aynı mealde Adana Mfebusu Zamir 
ve rüfekası Beylerin bir takriri vardır. 

5. — Gaeiaymtab Mebusu Abdurrahman La-
mi Efendi ve rüfekasımn, bir eelsei hafiye akdo-
hmmasma dair iakriri 

REİS — Gaziaymtab Mebusu Abdurrahman 
Efendi ve- rü fotasının, ou .beş imzalı bir takriri 
vardır. . Yalnız Heyeti Vekileye haber göndere
lim, onlarm huzuriyle celse akdetmek- lâzımdır. 

6. — Amasya Mebusu Hamdı Beyle rüfeka
sımn, nubdei içtimain 1337 Martı İptidaMn&JaJı-
vüinerdtûr takriri-

REİS — Sonra, doksan yedi imzalı yine bir 
takrir vardır. (Yüz beş imzalı sesleri). 

•̂  Riyaseti CVlileye 
Âaayı muhteremeden ekserisinin ziraatle 

müteveggil bulunmasmıa binaen vaktü hasatta 
dairoi- intthabivelerindc bulunabilmek imkânı 
hâsıl olmak üzere mebdei içtimain 1337 Mart 
iptidasına tâyin ve tahvilini Heyeti Umumyeye 
arz ve teklif ederiz. 

7 Şubat 1337 
Amasya Konya 
Hamdl . Abdülhalim 
Amasya Tokad 

. . . Genç 
J(jel- Kângın Saruhan 

İsparta 

Bitlis ' İzmit 

Antalya 

Muş 

Kastamonu Amasya Genç 
Hasan Sabri Ragıp • Celâl 

Genç Kırşehir Aymtab 
Fikri Faik Sadık Abdurrahman 

Koaan İzmit Ergani 
Hüsoyin Avni Halil İbrahim Emin 

İzmit Oltu Gmq 
Hamdi Rüstem Fikri 

Kayseri • Ankara Ertuğrul " 
Atıf Hilmi Mustafa Kemal 

Aydın, Muş Denizli 
Tahsin Rıza . Hasan 

Denizli Malatya 
Hüseyin Mazlum Baya Feyzi 
Diyarıbekir Karahisan Şarki Ergani 
Hacı Şükrü Mustafa ' NüzJıet 

Hakkâri Mardin Mersin 
Tufan , Derviş Yusuf Ziya 

Kırşehir Konya Adana 
Cevdet Hacı Bekir Mehmet 

Kângın Kütahya Muş 
Neşet Cemil Kasım 

Erzurum Siverek - Yozgad 
Hüseyin Avni Abdülgani Rıza 

Niğde Yozgad Burdur 
Hilmi Bahri Hulusi 

Saruhan • Ergani İsparta 
Avni Hakkr Hüseyin Hüsnü 
Sivas Yozgad Karahisan Şarki 
Ziya Ahmet Mesut 

Tokad Siverek . Bilu 
Mustafa Abdülgani Abdullah 

Gümüşane Sivas Konya 
Ruşen Rasim Rifat 

Ankara Lâzistan Üsküdar 
Ömer Mümtaz Âbidin Hüseyin Hüsnü 

Ankara Ankara Lâzistan 
Atıf «Mustafa Esat 

Muş - Ertuğrul 
Ahmet Hamdi Necip 

-m-
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Burdur E&ssiujam 
- Akif NBarat 

Erzurum Bolu Dersim. 
Şalib Tunalı Hilıni Abdülhak Terfik 

Genç Hakkâri Biğfc 
Dr, Haydar Mazhar Müfit - Mehmet 

İçel Ergani Kayseri 
Rüştü , Sabit 

Kayseri Burdur Erzurum 
Asan 

Karahis*?rı Şarkî 
Memdulı 

(Muvafık sesleri) 
SÜLEYMAN SIRRt B. (Yo*gd) - Divanı 

Riyasete gitsin efendim. t̂ Reyo sesleri) (Gürül
tüler). 

REİS — Müsaade ^uyurunuz. Bu, gayet mü
him bir mesele olduğu için meselenin leh ve alcyh-
hinde söz isteyenler varsa onlara söz verelim. 

RAGIB B. (Kütahya) —Reis Bey usulü mü
zakereden. bahsedeceğim. Evvelâ bu, Nisabı mü
zakere kanununu tebdil mahiyetinde olmalı. Bi
naenaleyh-bu Kanunu Esasi Encümenine gider. 
Kannnu Esasi Encümeninden gelir. Ruznameye 
dâhil olur, onlan sonra müzakere olunur (Hayır 
sesleri). (Gürültüler). (Reye sesleri). 

ÖMER MÜMTAZ B. (Ankara) — Hüküme
tin reyini almak lâzımdır.. Böyle iş olmaz. 

İSMAİL SAPA B. (Mersin) — Arkadaşlar; 
devrei içtimaiyemizin Nisanda olması bir çok 
mahzurları dâidir. Bir kere devrei içtimaîye içe
risinde şüphesiz arkadaşlarımızın hemen cümle
sinin bulunmasını arzu ediyoruz. Fakat .Nisan 
içerisinde olması bunu imkânsız kılıyor. Çünkü 
hepimizin, memleketlerimizde bir çok işlerimiz 
vardır. Ve asıl işlerin ehemmiyet kesbettiği bir 
zamanda burada bulunmak, hem şahsen bir ta
kım zararlara badi oluyor, hem de serveti umu
miye itibariyle tabiî bir noksan meydana gelir. 
Sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki, 'Meclisin en 
büyük vazifelerinden birisi bütçeyi tetkiktir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Heis 
Beyefendi; Nafiz Bey bu takriri imzaladı, imza
lanın1 geri. mi alıyorlar? Haber ver birader, gizli 
imza' almak olmaz efendim. 

KEÎS — Evet imzalarını geri aldılar. 
İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Şüphesiz 

Meclisin en büyük vazifelerinden birisi, bütçeyi 
tetkik meselesidir ve şüphesiz Meclisin ne kadar 
.çok âzası .bütçeyi tetkik ederse memleket için o 
kadar fayda vardır ve bütçe doğru, sıhhatli bir 
surette çıkmış olacaktır. Halbuki bütçe malûmu 
âlinizdir ki, senenin son aylarında verilebilir. 
Binaenaleyh bütçe; daima ad«d itibariyle az olan 
bir hçyet tarafından, heyetimiz tarafından tetkik 
edilmiş oluyor. Bu- itibarla da (23 Nisan) iyi 
intihap edilmiş bir zaman değildir. Fakat ben
deniz zannediyorum ki, devrei içtimaiyeyi tebdil 
meselesi düşünüldüğü vakit bunu Marta değil, 

Teşrinisaniye^İHsak daha doğrudur. fcDoğru ses
leri). Çünkü arkadaşlarımızın bir çoğu uzak.olan 
Vilâyatı Şarkiye mebuslarıdır ki, eğer biz. Marta 
alacak olursak >bu arkadaşların Marta yetişmesi 
ve hazirtavrinnması imkânı yoktur...Kışın oralar
dan gelmek imkân dâhilinde değildir. O hakle 
bu aSkadşjşlarımız ya zaruret dolayosiyle ta teş
rinden gslip. marta kadar bekliyeeeklerdir. Tabiî 
bu arkadaşların bulunmasından müstağni dflği-
Liz. Yani Teşrinisaniyi kabul edersek arkadaşlar 
zannederim ki, ondan sonra olan aylara nispetle 
herkesin fdaba az işi olduğu aylardır ve sonra 
bu aylarda herkesin bulunabilmesi daha kolay
dır, .Bu. aylarda hazır bulunurlar. Daha muva
fık olur. (Olamaz sesleri). Mutlaka Teşrinisani 
olması lâzımdır, 

Sonra bîr nokta daha arzedeceğim: şimdi biz 
devrei içtimaiyiyi eğer Teşrinisaniye atarsak şüp
hesiz bu devre tahsisat devresidir. Bir çok erka-
daşlanmızın itiraf edelim ki, malî zaruretleri var
dır. Yani bu devrei içtimaiyeye biran evvel gir
meyi a-»zu ederler. Bğer biz bunu Teşrinisaniye 
kaldırırsak tahsisat devresini altı ay geriye at
mış olacağız. îhtimal ki, bu bir çok arkadaşlçıı-
mızm bütçesini sarsacaktır. Buna meydan verme
mek için bir nokta vardır.. Şimdi biliyorsunuz ki, 
biz bir senede tahsisat ve tazminat olmak üzere 
iki bin elli lira para alıyoruz. Eğer on iki ay bu
rada herhangi arkadaşımız kalacak olursa bu 
meblâğı akacaktır. Şu halde ay başına ne düşü-

. yor arkadaşlar? Mahiye yüz yetmiş lira para 
alıyoruz demektir. On iki ay burada bulursan 
arkadaşın gerek tahsisat devresinde ve gerek taz
minat devresinde, aldığı paranm yekûnu bu ka
dar oluyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrül) — Maaş 
. meselesini ınevifafıbahis etmeyiniz rica ederim. 

İSMAÎL SAFA B. — Fakat zannederim ar
kadaşlar f ö. halde Teşrinisani en muvafıktır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrül) — Bu, 
Divanı Riyasete gitsin Divanı Riyaset halletsin. 

VEHBİ Mi. (Konya) — Efendimi şu" verilen 
takrirde Jariç bir kimseye zannederim zarar yok. Se
ne başı Mart iptidasında okun; Teşrinisanide ol
sun,. Nisanda olsun, İçtima edecek yine bu millettir. 
Yalnız Safa. Beyin buyurduğu gibi, Meeüsin Nisan
da teşkili, bir çok arkadaşlarımızı hakikaten mu-
tazarru edeceğine şüphe yoktur. Temsili mesle
kî memelisinde» söylediğim gibi, bizim burada mev-
.etttfşlan -rüfekai 'kiramdan heanen.diyebilirim ki, 
bir gokkrı ziraat ile alakadardır. Binaenaleyh 
bunların'iş* üzerinde bulunması, hem kendisine 
ve hem'Devlete her halde bir çok fayda temin 
edecektir. Bunda şüphe yoktur. Şu halde Ni
san yirmi-üçü tebdil etmek bizim menaüi asliye
mize muvafıktır, ^Fakat bu sene için, Safa Be
yin dediği-gibi» Teşrinisaye mî getirmeli Mart 
ip^idasBia 'BOOE- getirmeli? Fakat Teşrinisaniye ge
tirmek fcer şeyden muvafıktır, Çünkü dünyanın 
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her tarafında parlâmentolar, Teşrinisanide igtJ-
ma eder; "-:-. • 

EÎFAT B. (Tokad) — Yok yok. 
VEHBÎ M: — Müsaade buyurunuz, belki 

daha söyliyeceğim vardır. Niçin acele ediyörsu-
ııuz rica ederim? Bu böyledir, kabili inkâr değil
dir. Çünkü Teşrinisaniden Marta kadar içtimada, 
hiç bir kimsenin, bir veçhile, ne işine, ne çiftine, 
çubuğuna zarar gelmez. 

Burada bir mesele vardır. Efendim, bu sene 
Marta getirm ek için düşünülecek biç meseledir. 
Benini kendi fikrimce inşaallah yakımda arzuya 
muvafık bir sulha muvaffak oluruz ve öyle ümit 
ediyoruz ve o sulhun müzâkeresinde bihuüiiım 
rüfekai kiramın bulunması her halde ınilletin 
arzu ettiği bir meseledir (Muvafık sesleri). 

MUSTAFÂ KEMAL B. (Ertuğrut) .— Bu 
neye mahsus olmak üzere tadil mahiyetinde ol-

RÎFAT B; (̂ Tokad) — Efendim, bendeniz de 
hoca efendiyi tasdikan söyliyeeeğiîn. Madem kij. 
nıuı-ahhaslarıınız gittiler. Maksat ve: gayemiz de 
liü idi, istihlâsı memleket idi. Bütün âzayiki-
mnnn ; burada mevcut olması lâzımdır. Çün
kü yaran mesaili mühimine karşısında kalacağız. 
Herkes; burada bulunsun. Çünkü haklarıdır, 
Onun için Martta davet edilmeleri her halde za
ruridir^ 

TUNALI; HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ga
yetle kısa söylemek ieabediyor. Çünkü Vehbi 
Efendi Hocamız meseleyi ta kökünden kavramdı
lar, hallettiler. 

Efendim, ziraat gibi bir takım meşagiİ var; 
Doğru. Bunlar düşünüleeek şeyler. .Memleketin 
şu gibi: bir menaf ii de var.- Hattâ diyebilirim ki, 
değö sulh ineşa ili, diğer mesaili umünıiyei mem
leket dahi, burada biranevvel müçtemian, tama*. 
nüyle müçtemiari bulunduğumuz bîr heyetçe hal* 
ledilmelidir. Nisan 23 itibarîyle Teşrinisaniyi 
nekadar muvafık göı-üı^k görelim Nisan, Teşri
nisaniye yakın bulunuyor. Fakat Mart yapar
sak: Mart, Nisan, Mayte, Haziran bu devrei" biter. 
Arkadaşlardan işi olanlar gider, temmuz Ağus
tos, Eylül, Teşrinievvelde kendi işi ile meşgul 
olur. Tekrar toplanırız. Ondan sçnra mütema* 
diyen muntazam bir.surette, Teşrinisani itibariy
le içtima ederiz. Binaenaleyh bu sene muvafık 
olan katiyen katibeten Marttır. 

HÜSEYİN AVNİB. (Erzurum) — Efendim, 
Safa Beyefendi mütalâalarında^ bütçeyi nazan iti
bara ve mütalâaya alarak beyan buyurdular. HakK 
katı hal bütçe meselesinde değil, Hilmi Öeyin bu
yurduğu gibi, diğer bütün mesailde bütün ar
kadaşlar toplu bulunursak daha ziyade isabet 
ederiz. 

1337 bütçesini yapacağız. Biz bunu o z&-
•niana kadar tehir edersek zannedersem isabet
sizlik ederiz. Her halde belki Meclis toplandığı 
zaman ümit ederiz ki, bütün arkadaşlar bu
rada vazifemizi bitirinceye kadar içtima eder 

ve sonra is başına gider. Ben hasat zamanını hiç 
düşünmüyorum. Meclis dağıldıkça kudreti ilmi
yesinde tenakus hâsıl olur. Her arkadaşımız in
şallah maksad ye gayemizin iknıaline kadar bu
rada ifayı vazife eder. Bundan sonra kendi iş
lerini düşünür. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. 

RÂGIP £. (Kütahya) — Reis Bey, halledile
cek bir cihet var.. (Müzakere kâfi sesleri, gü
rültüler). 

REİS — Müzakereyi-kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Konya Mebusu Vehbi Efendinin teklifi veç
hile bu sene içtimam Mart iptidasında olma
sından bahis Konya ve Antalya Mebuslarının 
takriri var. (Muvafık sesleri). 

_Riyaseti CeÜleye 
Müzakere kâfidir. Konya Mebusu Vehbi 

Efendi Hazretlerinin teklifi veçhile bu senelik 
Martta içtimain reye vazmı teklif ederiz. • 

2 Şubat 1337 
"Adana Antalya Konya 

Mehmet Hamdi Okunamadı Kâzım Hüsnü 
NAFİZ B. (Canik) — Gelemiyecek arkadaş

lar ne olacak! Onlar .hakkında ne muamele var? 
HACI AHMET HAMDI Ef. (Muş) — Diğer 

takrirleri de okuyunuz efendim. 
RBİS — Okuyacağım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Musteğnii arz ve izahtır ki, Heyeti Umumiye-

nin bir çok Âzayi Kiramı mezundur. Kimi mem
lekete muvasalat etmiş, müddeti mezuniyeti hâ
lâ hitam bulmamıştii*. Kimi henüz memlekete 
vâsıl olmadığından yollardadır. Bazıları da en 
bait mesafedeki devair azalandır. Hâsılı mezun 
âzşal.ar meyanında bir çoklarMnemaliki baideden 
olup hasbelmevsim karların mâniasile Mart ip
tidasına yetişemiyecekleri bedihidir. Binaen
aleyh 23 Nisana kadar mezun olup Mart ihtida
sında isbatı vücut- edemiyeeek olan Âzayi Ki
ramın, Mart mahı mebde kabul edildiği tak
dirde, geçirecekleri müddeti deyrei içtîmâiye-
den sonra ikmal eylemeleri hususuna karar ita
sını ve bu suretle karar verilmediği takdirde 
Teşrinisaninin mebdei içtima itibar edilmesini 
teklif eylerim. 

Muş 
A Ahmet Hamdi 

'• '_..•• Riyaseti Celileye 
teklif; Nisabı müzakere Kanununa mugayir

dir .Meselenin Divanı Riyasette ariz ve amik; tet
kiki] ü teklif eylerim. . 

12 Şubat 1337 
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Süleyman Sim 
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REÎS -— Takririnizi izah etmek istiypr mu

sunuz? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim, 

Ahmet Hamdi Beyin takririnde buyurdukları 
veçhile, arkadaslarm pek çokları mezundur. Bir 
kısmı memleketlerine ya vardı ya varmadı." Bu
nunla beraber 23 Nisanda bulunmadıkça Mecli
sin içtimai umumisi Marta tahvil edildiği takdir
de bunların haberi olmayacaktır. Nisabı Müzakere 
Kanununa mugayirdir. Divanı Riyasetçe tet
kikini teklif ederim (Ret sesleri). 

RÎFAT B. (Tokad) — Olmaz, olmaz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. — Rifat Bey tütüne 

gidecek miş. 
RÎFAT. B. — Benim tütünüm falan vok. 
TUNALI HİLMÎ B. (Bolu — Nisabı Müza

kere Kanununda öyle bir madde yoktur efendim. 
(Hayır, hayır sesleri). (Gürültüler). 

REtS — Süleyman Sırrı Beyin takririni reye 
koyorum. (Ret sesleri), ret olabilir. Ellerinizi 
indirmekle, "kaldırmakla anlaşılır.. Takriri ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Aksini reye koyo
rum. Divanı Riyasete gitmedi. 

Şimdi esas itibariyle Martm kabul edilmesi 
meselesi var. 

Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri var. 
içtimaa yetişemiyen rüfekanın geldikten sonra 
müddetlerini ikmal etmesi hakkında. Şimdi evvel
den İm sene mebdei içtimain Martta olmasını kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
Mart. mahi mebdei kabul edildiği takdirde yetişe
miyen azanın yollarda geçirecekleri devri ikmal 
eylemeleri hususuna dair takrir var. (Gürül
tüler). (Muvafık sesleri). 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Müsaa
de buyurun. Efendim, mademki bizini devrei 
içtimaiyemizin müddeti yoktur, dört ay değildir. 
Biz daima müstemirren münakit bulunuyoruz. 
Mezuniyet istiyeceklerc mezuniyet vermek, de 
Meclisin yediihtiyarındadır. Bunu takyit et
meğe lüzum yoktur. Bu gibi arkadaşlarımız 
tabiî kaldığı zaman tahsisat alacaktır. (Gürül
tüler'). (Karar var sesleri). 

REÎS. -.— Susun efendim, rica ederim, anla
şılmıyor bireşy. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) 
Efendim, bendeniz vekil sıfatiyle arzedecek de
ğilim. Şimdi Mart mebde olduğuna göre, 
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran da bütün Heyet 
toplanacak demek oluyor. Halbuki, mevaddı 
esasiyede Teşrinisani mebdei içtimadır. O hal
de efendim, 1337 senesinin Teşrinisanisinin bi
rinci günü yine Heyeti Umumiye toplanacak 
mı? Yoksa, Mart iptidasmdaki içtimai sayup 
1338 senesi Teşrinisanisinde mi toplanacaktır? 
Eğer otuz yedi senesine kadar Heyeti Umumiye 
toplanmıyacaksa, 1338 senesinde bütçe: müzake
resinde Heyeti Umumiye toplanabilir ve yirmi 
ay müddetle Heyet toplanmış olur. Eğer 1337 
senesi Mart iptidasında Heyeti Umumiye topla-

\. 1337 ^0 ı 1 
nıp .da: Teşrinisani iptidasında tekrar Heyeti 
Umumiye toplanırsa, o zaman bir sene.zarfında 
iki.tahsisat meselesi mevzuubahs olur. Bunu 
nazarı tetkika almak lâzımgelir. (Tahsisat yok 
sesleri). 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, yalnız mese
lenin anlaşılmıyan bir ciheti vardır. Biz bugün 
arkadaşlarımızı Mart iptidasında toplamak isti
yoruz ve onlarla müzakere etmek istiyoruz. 
Karşımızda da bir takım şeyler söylenmiştir. Şu 
halde biz.gelmeyen arkadaşlarımızı tekrar gel
dikleri günden itibaren tahsisat devresine şey 
edecek olursak şuhalde biz ne kazanmış oluyo
ruz? Bu düşünülecek bir meseledir. Biz arka
daşların buraya toplanmasını arzu ediyoruz. Bu, 
düşünülecek bir meseledir. 

. HASAN FEHMt B. (Gümüşane) — Arka
daşlar meselenin esası hakkında arzı mütalâa 
etmiyeceğim. Çünkü Meclisi Âlinizin ekseriye
tinin kabul ettiği, şayanı müzakere gördüğü bir 
esas var.. Yalnız bendeniz görüyorum ki, me
saili. mühimmei siyasiye için mümkün olduğu 
kadar Heyeti Umumiyenin toplu bulunması hak
kında bir arzu var. Zannediyorum ki, ittihaz 
olunan karar, mezun olan arkadaşların mezuni
yetini reddetmekten ibaret kalıyor. Bunu Mec
lisi Âliniz başka şekilde bir davetname ile 
yapabilirdi pekâlâ. Bu kararın, malûmu âliniz, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bütün maddele
rine taallûku vardır. Gerçi maddei muvakkate 
bu Meclis için o madde ahkâmının tatbik 
edilmemesini takip etmemiş ise de Nisabı mü
zakere Kanununda bir takım esasat da vardır. 
Maksat, Azayi kiramın bütün vaziyeti hukuki
ye ve maliyelerini bu esasa göre tesbit etmek 
ise. kabul buyurduğunuz teklifi, Heyeti Veki-
lenin vazife ve salâhiyeti vâsiasını tesbit etmek 
için Heyeti Umumiye tarafından müntehap olan 
Encümeni mahsusu vardır, oraya verin, kabul 
ottiliniz esasa göre, yarına kadar bir sekli katî 
tesbit etsin, bir maddei kanuniye şeklinde ver
sin. (Olamaz sesleri). Yok eğer mesele Âzayi Ki
ramın vaziyeti hukukiye ve maliyelerinden 
müteessir olmamak için ise, yalnız bütün azayı 
davetten ibaret ise, mezuniyeti refettik, âzayi 
kiram gelsin demekle de mesele biter. 

Bendeniz görüyorum ki, bütün teşebbüsatı 
icra etmek için verilen şu takrir Heyeti Celi-
lenin ekseriyeti tarafından tensip edildiğinden; 
kavanini mevcudenin hangi maddesini tadil ede
cek, hangi maddesindeki iltibası refedecek şekil
de bir maddei kanuniye tedvin etmek lâzımdır 
ki hem vaziyeti hukukiye ve hem vaziyeti mali
ye sabit ve müstakar olsun. Rica ederim arka
daşlar ; iki gün sonra karan katî ittihaz et
mekle iki gün-evvel bir takrirle bu şekilde bir 
karan idarî ittihaz etmek arasmda fark yoktur. 
Şunu Encümene verin, bendeniz Encümen âza
yi kirammdan rica ederim ki; bu meseleyi her-
şeye .tercih ederek bir maddei kanuniye şeklinde 
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çıkarsın. Mesele o zaman bitmiş olur. Bir ka
ran idarî ile bu meseleyi sureti katiyede ve te-
şevvüşatı izale edecek şekilde halledemezsiniz. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Karar 
verilmiştir efendim. 

TIJNALI HİLMİ B. — Efendim, bendenizin 
teklifim; hem Mart iptidasında, hem Teşrini
sani iptidasında içtima etmeliyiz. Tahsisat dev
resi bir keredir. Katiyen iki kere değildir. Ba
zı arkadaşlarımız bundan istintaç edebilir ki 
tahsisat iki kere almıyor. Hayır; tahsisat bir 
defa alınacaktır. 

HÜSEYİN AVNt- B. (Erzurum) — Efen
dim, kesbi katiyet ettirilmiş bir mesele hakkın
da müzakere açtık, Mart için karar verildi. Bu 
başka şeyi ifade etmiyor. Esasen 23 Nisanda 
toplanacağımıza dair bir madde yok. Böyle bir 
madde yoktur diye bunun için de bir madde 
yapmak lâzımgelmez. Bu, bir karardır ve Mec
lis kararını vermiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) ~ Senei kâmile 
nihayet bulmadan nakıs bir sene içinde madde 
teklif etmek; bu, âdeta fevkalâde bir iç.tima 
oluyor. 

Malûmu âliniz Kanunu Esaside de vardır. 
Bunu fevkalâde içtima olarak kabul edebiliriz. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Karar 
verildi ki; Mart iptidasında toplanılacaktır. Bu, 
î l î T* İC*1 Î*P TVl 11* 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hasan Beye
fendinin teklifleri bu veçhile zannmıca Divanr 
Riyasete mesele havale ediiiı-se; daha münasip 
bir şekil almış olur. 

REİS —• Mesele bitmiştir efeudim. (Gürül
tüler). Şimdi diğer bir teklif daha vardrr. (Me
sele şimdi, bitti sesleri). 

Bursa Mebusu Emin Beyin takriri okunu-
yor, dinliydim: 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye içtjmamrn Mart iptidası 

olarak kabul edilmesine nazaran üç yüz otuz 
yedi senesi Teşrinisanisinde de tekrar içtimai 
umumî akdi lâzımgelir. Bir senede iki defa tah
sisat almak gibi bir muameleye mahal kalma
mak için tahsisat ve tazminat mesailinin bir 
encümene havalesiyle tetkik ve tesbîtini teklif 
ederim. 

12 Şubat 1337 
Bursa 

Operatör Emrn 
REİS — Dinliydim rica ederim. Bağırıyor

sunuz, sonra ne olduğunu anlamıyorsunuz. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü

mene gitmeğe lüzum yoktur. İpkaen kalır. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Divanr Riya

set halleder. 
HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim, 

bunun encümene havalesine lüzum görmüyorum. 

Ortada- tazminat ve tahsisatı tâyin edecek bir 
mesele yoktur. Senede bir kere bir tahsisat alı
rız, mütebakisi tazminattır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozg-ad) — Sene tekmil 
oluyor. 

HÜSEYİN AYNÎ B. — Sonra efendiler, Mec
lisin müstemirren münakit bulunması hasebiy
le biz onu fevkalâde bir şey telâkki etmiyoruz 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Senei kâmile hitam bulmadan tahsisat dev

resinin başlaması doğru değildir. Mart iptida
sında yapılacak içtima tailısisata şâmil olamaz. 
Bu suretle meselenin takyidini teklif ederim. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur H. Basri 

Riyaseti Celileye 
Senei içtimaiye mebdeinin Marttan itibarı 

karargir olması hasebiyle Meclisi Alinin mevad 
dr mühim m e ve hayatiye ile iştigali zaruri bu
lunan şu ânr mühimde ekseriyeti azîme ile 
içtimai teminen mezun olan rüfekayı kiramın 
sürati hareket ve iltihakının ba telgraf kendile
rine tebliği hususunu Heyeti Umumiyeye arz 
ve teklif eylerim. 

Muş Cfenç 
Mahmut Sait Fikri 

(Muvafık sesleri). 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Mebdei içti

main Mart olmasına Heyeti Celile karar ver
diği için brı hususta bittabi bir şey söylemeğe 
hakkını yoktur. Yalnız Nisabı Müzakere Kanu
nunun altıncı maddesini nazarr dikkati âlileri
ne arzetmek isterim : Büyük Millet Meclisi aza
sına dört. ay için (1 250) lira tahsisat ve dört 
ayın hitamında devrei içtimaiye hitamına ka
dar Meclise devanı edenlere şehri yüzer lira 
tazminat verilir deniliyor. Efendiler, malûmu 
âlileridir ki; bir devrei içtimaîye; bir senei kâ
miledir. 23 Nisande vazifeye başlamış olmamı
za nazaran bizim için senei kâmile, ancak ge
lecek 23 Nisanda hitam bulmak icabeder. Bu 
senei kâmile hitamından itibaren diğer bir dev
rei içtimaiyenin mebdei başlar ki: bu mebde-
den itibaren tahsisat devresi olmak üzere dört 
ay bir zaman vardır ve münhasıran tahsisata 
aittir. Henüz senei kâmile ve devrei içtimaiye 
hitam bulmadan nakıs bir sene için Marttan iti
baren tahsisat devresinin başlamasını istemek, 
bendenizce bu, kanuna ve hakka gayrimuvafık 
bir karar ittihaz etmek demektir. (Pek doğru 
sesleri). Mart iptidasında içtima edilebilir ve 
bu içtima, bir içtimai fevkalâde addedilebilir. 
Fakat efendiler, bu içtimain tahsisata katiyen 
şümulü olmamalıdır. Olursa emin olunuz ki bi
zim için küçüklüktür. (Alkışlar) . (Yok, yok ses
leri) . 
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Riyaseti Celileye 

Meclis, Mart iptidasında içtimai umumî ak
detmiş olsa bile, tahsisata kesbi istihkak için bir 
senei kâmileyi itmam şart olduğundan, tahsi
satın Hayra iptidasından itibaren itası lüzumu
nu teklif eylerim. 

Yozgad 
-Süleyman Sim 

"kütü — Efendim, Ahmet Hamdi Beyin bir 
takriri var ki; mezun arkadaşların geçirdikleri 
müddete dairdir. Bunu reye koyuyorum. Ka
bili edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
di efendim, 

7: — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, azanın tahsisat, ve tazminatı meselesinin 
halledilmesine dair takriri 

REtP - ^imdi Hüseyir 4-vsri Beyin de bir 

takriri varchr. O da 1337 devrei ictimaiyesı 
Mart iptidasından başlasa da tahsisat 23 Nisan
dan itibaren alınır. (Kabul sesleri). Müsaade 
buyurun, tahsisat hakİçmda ayrıca şeyler var
dır. Tahsisat meselesi hal ve fasledilmek Ve her 
azaya verilmesi meşrut olan meblâğdan fazla 
bir şey verilmemesini temin etmek için 'bunun 
i i r usule raptmı teklif ediyorlar. Heyeti İda
reye havale edelim. Heyeti İdare bunu tanzim 
etsin* 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Divanı Kiya
sete havale edilsin efendim. 

(Muvafık sesleri), (Divanı Riyasete sesleri), 
(Gürültüler). 

REİS — Divanı Riyasete havalesini kabul 
buyuranlar el kaldırsınlar. Kabul edildi. 

Efendim, beş dakika teneffüs, <?*lseyi tatil 
ediyorum. 

(İkinci oelae fcaftür) 
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