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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,30 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. 

(Zaptı sabık hulâsası kıraat olundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 
zevali saat iki buçukta bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tadilen kabul olundu. 

Krzurum Mebusu Durak Beyin istida En
cümeninin hali faaliyete getirilmesine dair tak
riri üzerine müzakere cereyan ederek encümeni 
mezkûrun biliçtima Nizamnamei Dahilî muci
bince gelecek arzuhalleri tetkik etmesine ve 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesine gönderilmiş olan 
müstediyatm İstida Encümenine gönderilmesine 
karar verildi. Ereğli havzai fahmiyesindeki ame
lenin hukukuna mütaallik olup diğer mevaddı 
müstaceliyet karariyle evvelce kabul edilmiş 
olan lâyihai kanuniyenin Sıhhiye ve Adliye en
cümenlerinden mevrut yedinci maddesi müzake
re edilerek Adliye Encümeninin teklifi tadilen 
ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Usulü Muhasbei Umumiye Kanunu muvak
katinin 63 neü maddesinin tadili hakkındaki 
lâyihai kanuniye Maliye Vekili Bey tarafından 
istirdadolunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

Ekseriyet hâsıl olamadığından ikinci celse 
küşadedil em emiştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşid Atıf 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Meclisi Âli
nin yirmi dakika, yarım saati zayi oldu. Bu alel
usul yoklamadan hiçbir faide olmıyacaktır. Bili
yoruz ki : İçimizden bilâmezuniyet Meclise de
vam etmiyenler vardır. Bu gibi gaibi gayrime-

zunlar hakkında Divanı Riyasetin ne yaptığını 
bu yoklamadan bir faide olup olmadığını öğren
mek istiyorum. (Bunun hakkında bir takrir var
dır Reis Bey; sesleri) 

REİS — Efendim gaibi gayrimezun olanlar 
hakkında Divanı Riyasetin yapacağı muamele 
Nizamnamede musarrahtır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bir takririmiz vardır. Okunsun, ona göre Mec
lisi Âli bir karar versin. 

4. — TAKRİRLER 

'/. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyle arkadaşlarının, gaibi gayrimezun me
buslar hakkında Takriri. 

Riyaseti Celileye 

Meclisin tarihî anlarında Meclisin kararı hi
lâfında gaibi gayrimezun arkadaşlar bulunma
sından dolayı aleni celselerde saatlerce çalman 
çıngırağa ve koridorlarda hademenin dolaşma
larına mukabil ancak ekseriyeti mümküne hâsıl 
olabilmektedir. Şu hale karşı mevaddı âtiyenin 
tahtı karara alınmasını teklif eyleriz. 

1. Gaibi gayrimezun olarak Meclisten iftirak 
eden arkadaşların iki gün zarfında tahkik et
tirilerek isimlerinin celsei aleniyede kıraat edil
mesi. 

2. Gaibi gayrimezun arkadaşların hemen 
Meclis© iltihakları için kendilerine telgraf ve
rilmesi. 

3. Gaybubet ettikleri günler için muhassa-
satlarmm kat'mı teklif eyleriz. 
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Karahisarı Sahib Maraş 
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Karahisarı Sahib Karahisarı Sahib 
Hulusi Nebil 
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Menteşe Karahisarı Şarki 
Edhem Ali Süruri 

REİS — Efendim; müsaade buyurursanız 
arz edeyim. Burada üç madde vardır. Birinci 
madde Divanı Riyasetçe yapılıyor, mezuniyeti
ni bitiren arkadaşlara telgraf çekilsin diyor k i ; 
mezuniyeti olmıyan ve mezuniyetini bitiren ar
kadaşlara burada isbatı vücudetmek üzene tel
graf çekilmiştir. Burada bulunmadıkları zama
na ait tahsisatları verilmiyecektir. İzinsiz giden
lerin tarihi infikâkleri Riyasetçe malûm değil
dir. (Bu nasıl tahakkuk edecektir? Sesleri) 

Müsaade buyurun, ilk celsede bulunmamış
tır, bellidir. 

RASÎM B. (Sivas) — Nizamnamei Dahilî
nin maddesinde bir âza birbiri üstüne üç içti-
mada mevcudolmazsa o vakit kıstelyevm yapı
lır, diyor. Halbuki bu birinci yoklamadır. Bu 
yoklamada mevcut bulunmıyan azadan kıstel
yevm yapılamaz, efendim. 

BlR MEBUS Bey. — Bir defa izinsiz giden
ler vardır. Bir de burada olup da Meclise gel-
miyenler vardır. 

RASÎM B. (Sivas) — Burada bulunmıyan-
lardan kıstelyevm yapılacak mıdır? Mesele bu
dur, efendim. Divanı Riyasetten bir hafta bay
ram için mezuniyet istihsal edip mezuniyetini ge
çirmişler vardır. Bugün bu yoklama icra edil
di, onlar burada bulunmadıklarından dolayı kıs
telyevm icra edilecek, fakat hiçbir faideyi iıı-
tacetmez. 

REİS — Zaten tahsisat almaz ki, etendim. 
(Ne bileceğiz, efendim; sesleri) 

RAGIB B. (Amasya) — Rasim Beyin ifade
sine nazaran mevcudolmıyanlarm tarihi azimet
leri malûm olmadığı anlaşılıyor. Yoksa bu tes-
bit edilsin. 

REİS — Bunların tesbit edilmesi kolaydır. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Gaibi gayri-

mezun olanlar hakkında yalnız bugün icra edi
len yoklama esas ittihaz edilecek olursa zanne
derim bunda haksızlık olacaktır. Arz edeyim : 
En buhranlı zamanlarda burada bulunup da hüs
nühal alâimi görüldükten sonra hasbezzarııre 
giden Âe bu günkü yoklamada bulunmıyan ar
kadaşlar hakkında kıstelyevm yapılması muva
fık değildir. Binaenaleyh Divanı Riyasetin dü
şündüğü şey pek doğrudur. Divanı Riyaset kim
lerin tecavüzü müddet ettiğini biliyor. Meclise 
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iltihaklarını yazmıştır ki, bu bittabi doğrudur. 
Bu takrir ve bu yoklama üzerine kıstelyevm 
yapılacak olursa muvafık olmaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Divanı Riyaset 
gaibi gayrimezunlar hakkında kendi kendine 
karar veriyor. Meclis bundan haberdar değil
dir. Divanı Riyaset gaibi gayrimezunlar hak
kında vermiş olduğu mukarreratın neticesini 
Meclise arz ederse mesele bitmiş olur. Bunun 
reye vaz'ını teklif ederim. Takririmizde de bu
nu arz ediyoruz. Lütfen bunu bir an evvel reye 
vaz'ediniz. 

REİS — Efendim, burada bir madde var. 
Demin arz ettiğim veçhile, meselâ; mezuniyeti 
bitmiş olanlara telgraf çekilmiştir. Yalnız gaibi 
gayrimezunlar hakkında bir madde kalıyor. 
Asıl mesele oradadır. 

Müsaade buyurun, bunu reye koymadan ev
vel izah etmek istiyorum : Gaibi gayrimezun 
hiçbir suretle Meclisten mezuniyet almadan git
miş olan demektir. Fakat müddeti mezuniyetle
rini geçirmiş olanların esamisini okumak la- * 
zımdır. (Hayır, hayır, sesleri) Müsaade buyu
run, anlıyalım. Asıl mesele, bir defa Mecliste 
bulunmadığından maksat ne olduğunu bilmiyo
rum. 

Binaenaleyh şimdi maksat yalnız gaibi gay
rimezun olanlar mı? Yoksa mezuniyetini geçi
renler midir? (Her ikisi de efendim, sesleri) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Nizamnamede sa
rahat vardır, 186 ncı maddede, gaibi gayrime
zun addolunan mebusun gaybubeti mazereti 
maşruaya müstenidolmadığı takdirde ismi gaze
teye derç ile ilân olunur, diyor. İhtimal ki, ar
kadaşlarımız haberdar olmadıkları için veya 
mazereti meşruası olduğu için bulunmamışlardır. 
izin alıp da müddetini geçirenler varsa tabiî mu-
hassasatmı kat'etmelidir. Yüz altmış dokuzun
cu maddede; mezun olmayarak gaybubet eden 
mebusun müddeti gaybubetine ve müddeti me
zuniyetini tecavüz ettirenlerin dahi geçirmiş ol
dukları müddete ait muhassasatı kat.'olunur, di
yor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Arkadaşlar, hepiniz hatırlarsınız ki; biz har
bin en buhranlı zamanında Meclisin buradan kı-
mıldamıyarak ordunun arkasında bulunmasına 
ve hiçbir kimsenin bizden izin almadan gitme
mesine karar verdik. Bunun hilâfında maalesef 
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bazı zayii' kalbii arkadaşlarımız zuhur etti. Bun
lar Divanı Riyasetten de Meclisten de izin alıuı-
varak gittiler. (Doğru, sesleri; Binaenaleyh bu
güne kadar bu is böyle gitti, şimdi Meclisten 
mezuniyet alan arkadaşlarımız bulundu. Onla
rın mazeretlerini dinledik ve izin verdik. Bunun 
haricinde Divanı Riyasetten birer hafta mezuni
yet alarak gidenler ve bunu tecavüz ettirerek 
on, on beş gün kaldıktan sonra gelen arkadaş
larımız bulunmuştur. Binaenaileyh bendenizin 
bu takriri vermekten maksadım, o tarihten bu
güne kadar bilâmezuniyet gaybubet edenlerin 
veyahut Divanı Riyasetten aldığı mezuniyetle 
gidip müddetini tecavüz ettiren arkadaşların 
isimlerinin belli olması ve zapta geçmesidir. Ta
rihî bir karar karşısında vazifesini ifa etmiyen
lerin zabıtta görülmesidir. Maksadım budur. 
(Bravo, sesleri) 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, gaibi 
gayrimezun kimdir? Biri; doğrudan doğru
ya ne Meclisi Âlinizden ve ne de Divanı 
Riyasetten mezuniyet aimıyarak gidenler, 
diğeri; Meclisi Âliden ve Divanı Riyasetten izin 
alıp müddeti mezuniyeti hitam bulduğu halde 
Meclise iltihak edemiyenlerdir. Şimdi gerek 
Meclisi Âlinizden ve gerek Divanı Riyasetten 
izin almaksızın gaybubet edenler hakkında Ni
zamname sarihtir. Bunlar hakkında kıstelyevm 
yapılıyor ve isimleri gazete ile ilân edilir. Fa
kat, gerek Meclisi Âlinizden ve gerek Divanı Ri
yasetten mezuniyet alıp da mezuniyeti hitam 
bulduğu halde Meclise iltihak etmiyenler hakkın
da yapılacak muamele, ancak o efendilerin Mec
lise iltihaklariyle, mazeretlerini ispat edemedik
leri takdirde, haklarında kıstelyevm icra etmek 
ve Nizamname mucibince isimlerini gazete ile 
ilân etmektir. Heyeti Celilenizden istirham ede
rim, arkadaşlarınızdan bâzıları yani mezuniye
tine müsteniden.... 

NE BİL Et'. (Karahisarı Sahib) — İki defa 
gidip gelen verdir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Yani mezu
niyetine müsteniden gitmiş, fakat, mezuniyetini 
geçirmiş ve mazeretine binaen Meclise iltihak 
edemediğini Meclise telgrafla veya sair suretle 
arz cderso ve Heyeti Oel ilen izce tasvibedildiği 
takdirde bunlar şimdiden gazete ile neşredile
cek olursa, bu münasip olur mu? Onun için ri
ca ederim, evvelâ nefsimize tatbik edelim. Eğer 
kendi şahsımıza karşı bu gibi muamelenin yapıl-
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masını muvafık, görüyorsak yapalım. Muvafık 
görmüyorsak yapmıyalmı, bu muvafık değildir. 
Heyeti Celilenizden ve Divanı Riyasetten mezu
niyet almaksızın gaybubet edenler hakkında 
Nizamnamenin hemen tatbikini, mezuniyet alıp 
da mezuniyetini geçirmiş olanlar, iltihakları anın
da mazereti meşrualarını ispat ederek, Heyeti 
Celilenin kararma tevfikan tecavüz ettirdikleri 
müddeti limazeretin geçirdiklerini ispat edeme
dikleri takdirde, diğer arkadaşlar hakkında ya
pılan muamelenin bunlar hakkında da tatbikini 
Heyeti Celilenizden rica ederim. (Hayır hayır 
sesleri) 

REİS --~ Halil İbrahim Bey, buyurun. 
SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey müsaade bu

yuru! ur mu! ({eriye giden arkadaşlarımız orada 
kahramanlık neşidesi yazıyorlar. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Mesele 
hepimizce malûm, devam etmiyenler, gaibi gay-
rimezunlar, bir de izin alıp da mezuniyetini teca
vüz ettirenler. Bir defa mezuniyetini tecavüz etti
rip devam etmiyenler hakkındaki muameleyi Ni-
zamnamei Dahilîmiz halletmiştir. 

Sonra gaibi gayrimezun]ar meselesi; sonradan 
yapmış olduğumuz kanun mucibince o da halle
dilmiştir, tekrar müzakeresi mevzuubahsolamaz. 
Sonra mezuniyetini tecavüz ettirenler, hattâ on
ların mazereti olup olmadığı bizce meçhul iken 
onları tecziye etmek veya ilân suretiyle muamele 
yapmak doğru değildir.-Bendeniz yapmış oduğu-
muz kanuna tevfikan, muamele görmelerini tek
lif1 ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bu me
sele tarihî bir meseledir. Nizamname meselesi 
değildir. Geçirdiğimiz tarihî günlerde burada 
zayıf kalblilik gösteren arkadaşlara tarihî bir 
muamele yapmalıyız. Efendiler, bugün millet 
bize istinadederek bizim için hayatını veriyor, 
malını veriyor. Biz burada bir parça mal için 
her şeyi yapıyoruz. Ailemiz peşinde, eşyamız 
peşinde oraya buraya koşuyoruz. (Doğru, doğru 
sesleri) Bugün nizamname günü değildir. Doğ
ru görelim, doğru muhakeme edelim, doğru mu
amele yapalım. Cepheden bir asker kaçınış olsa 
derakap idam kararı veriyoruz ve kurşuna dizi
yoruz. Bizim vazifemiz ondan aşağı mıdır? O 
cephede bulunan efrat ve zâbitanın vazifesinden 
daha mühimdir. Zannetmiyorum ki, bizim vazi
femiz ondan daha ağır olsun, çünkü o askerin ka-
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rargâhı, mihveri askerîsi burasıdır. (Aferin Du
rak Bey sesleri) Nizamnameyi tadil edelim rica 
ederim, efendiler. Biz hâlâ tehlike karşısmdayıız, 
Belki daha pek mühim günler geçireceğiz, bizim 
düşmanlarımı/, (»oktur, bizi dağıtmak istiyenler 
çoktur, böyle zamanlarda ihtimal ki, aramıza 
propaganda sokup bizi dağıtacak haller olur. 
Biz henüz mühim günleri geçirmedik, atmadık. 
Belki böyle mühim devreler karşısında buluna
cağız. Biz bunları gözümüzün önüne getirerek 
vazifemize devam etmeliyiz. Çok söyliyeceğim, 
.söylemek istemiyorum. Bunun için çok rica 
ederim mühim bir karar ittihaz edelim, bundan 
sonra, herkes burada bihakkin vazifesini ifa et
sin. Yoksa efendiler, bu meclis her halde da
ğılır. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) Durak Bey 
emin olsun ki, dünya t uz buz olur, takat Meclis 
d ağılmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine âza olup gelen arkadaş
lar ve bunu kabul eden ve bunun şerefini taşıyan 
rül'ekayı muhtereme en tehlikeli anlarda bütün 
mesuliyetleri üzerinde taşımayı deruhde etmiş
lerdir. Bundan her hangi suretle nükül etmek 
veyahut eseri zaaf göstermek vâki olursa bunun 
eezası bendenizee, tahsisatından kesmek veyahut 
gazete ile ilân etmek değildir, bu meselenin şu
rada müzakeresi, lâzımgelen ceza için kâfidir. 
Bendenizee müzakere kâfidir. Ruznaıneye geçme
miz daha muvafıktır. Bu ceza bendenize tatbik 
edilse zannederim buradan çıkıp yaşıyacağıma 
kaani değilim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bugün ya
rım saati yoklama ile geçirdik, bir saat de aza
nın devam meselesine taallûk eden mesele ile 
meşgul olduk. Bu itibarla azaların devamı mese
lesini temin için bu celse bize dört bin liraya 
mal olacak. Efendiler, askerlerimizin yedikleri 
taşlı topraklı ekmekleri görüyoruz. Garp Cephe
sinde matarasızlıktan susuz harb eden bu millet 
evladını, kardeşini, damadını askere verdiği, gü
neş altında akşamdan sabaha kadar harb ettiği 
halde bize her ay ikişer yüz lira veriyor. Harbde 
ayağında çarığı, sırtında elbisesi olmıyan bu mil
let bize ayın yirmisinde bu maaşı burada veri
yor. Buna mukabil hiç olmazsa haftada iki defa 
bir adamın ietimalarda ispatı vücudetmemesi ne 
kadar ayıptır. Binaenaleyh, tarih ve millet mu-
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vacehesinde ve böyle kanlı zamanlarda, tehlikeli 
günlerde Meclisi terk edip bilâmezuniyet kayb
olan arkadaşlar teşhir edilmeli, gazetelerle ilân 
edilmelidir. 

REİS — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin 
takriri var : 

'Riyaseti Celileyc 

Bilâmezuniyet gaybubet eden rül'ekayı kiram 
hakkında Nizamnamenin hemen tatbikini, He
yeti Celilelerinden veyahut Divanı Riyasetten 
mezuniyet alıp da tecavüz ettirenler hakkında 
yapılacak muamele de sarih olduğundan bundan 
fazla teşhir muvafık olamayacağından bu gibi 
rül'ekayı kiram için de yapılacak muamelenin Di
vanı Riyasete tevdiini arz yo teklif eylerim. 

Sinob 
Hakkı Hami 

t Anlaşılamadı, sesleri) 
REİS — Bittabi, gürültüler arasında anlaşı

lamaz efendim. 

Riyaseti Celil eve 
Müzakere kâfidir. Ruznamei müzakerata ge

çilmesini teklif eyleriz. 
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Karesi Burdur 
Vehbi Ali Rıza Akif 

Karesi Ertuğrul 
Hasan Basri Necib 

Riyaseti Celileye 

Gaibi gayrimezunlarm Divanı Riyasetten 
ve Meclisten verilen müddeti mezuniyetlerini te
cavüz ettirenlerin ve evvelce mezuniyetleri olup 
da buhran zamanında istimal edenlerin tetkikiyim 
Meclise arzını teklif eylerim. 

Gazianteb 
Yasin 

REÎS — Hakkı Hami Beyin takririni reye 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Ret, sadaları) Kabul edilmemiştir. 

Vehbi Beyin takriri müzakerenin kifayetine 
dairdir. Zaten karar verildi. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. Mesele; Nizamnamei Da
hilîyi tatbik mi edeceğiz, yoksa başka bir madde 
mi yapacağız? Evvelâ bunu anlıyalım. Tatbik 
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edeceksek yapılan madde kâfidir. Başka ne isti
yoruz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bunlar tahakkuk etsin, burada okunsun, ondan 
sonra ne yapılacaksa yapılsın, iş bitsin. 

REÎS — Müsaade ederseniz, bendeniz izah 
edeyim. 

Gaibi gayrimezun olarak hiç izin almadan gi
den arkadaşlarımız vardır. Bir de arz ettiğim gibi 
mezuniyet almış ve mezuniyetini tecavüz ettir
mişler var. Şükrü Bey de o fikirdedir, zannede
rim. Müddeti mezuniyetini tecavüz ettirenler var. 
Bunların içinde mazeretleri olanlar var. Hasta ol
muş kalmıştır, üzrü şer'îdir. Tabiî bu mazeret
lerini bildirmiş olanlar vardır. Bunları tahkik 
etmeden hepsinin esamisini burada okumak doğ
ru değildir. Eğer müsaade ederseniz, meseleyi 
Divanı Riyasetçe tetkik edelim, size bildirelim. 
(Hay hay, sesleri) Bu suretle kabul buyuruluyor 
mu? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Üçüncü Grup Kumandanhğiyle Cephe
de bulunan Bolu Mebusu Yusuf izzet Paşa'dan 
mevrut, düşmanın firar etmekte olduğuna dair 
telgraf 

REÎS — Efendim, Harekâtı Harbiye dolayı-
siyle cephede bulunan arkadaşlarımızdan bâzıla
rının telgrafnameleri vardır, müsaade buyurur
sanız okuyalım. (Hay hay, sesleri) 

Cephe Karargâhı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Garp Cephesi K. 
Büyük bir maharet ve azim ve metanetiyle 

sevk ve idareniz sayesinde alçak ve sefil düşma
nımız başlarında tacı artık tamamen maili inhi
dam kralları olduğu halde haib ve hasır firar 
halinde bulunuyor. Hükümeti milliyesine ve mil
lî dâvasına en kıdemsiz neferine kadar sadık ve 
merbut olan Üçüncü Grup Kıtaatı âeizleriyle 
birlikte pürşevk ve mesar, tarihî intikamını al
mak üzere düşmanı takibe koyulmuş olduğu hal
de zatı sâmilerine muvaffakıyatı celilelerinden 
dolayı kemali minnettari ile arzı tebrikât ediyor-
ve Hükümeti milliyemizin dâvayı kudsisini ta
mamen elde edinceye kadar bütün azim ve ima-
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niyle her* türlü fedakârlık ve tahammül ile va-
zifei mevduasını ifa edeceğini temin eyliyerek 
şu mâruzâtı âeizauemizin selâm ve ihtiram atı
mızla birlikte hemen Muhterem Meclisi Milli
mize iblâğını istirham eyliyorum. 

12 . IX . 1337 
Grup K. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Âzasından 

Yusuf İzzet 

2. — Birinci Fırka 11 nci Alayda gönüllü ola
rak bulunan Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyden mevrut Dûatepe muzafferiydi hakkında 
telgraf. 

Garb Cephesi Karargâhı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Adnan Beyefendiye 

ve bir sureti 

Başkumandan Muhterem Mustafa Komal Paşa 
Hazretlerine 

Düşmanın yağmur gibi yağan gülleleri al
tında hayatını istihkar eden muzaffer ordunun 
bugünkü Çekirdeksiz köyü ve Düatepe'si mel-
hamei aziminde gösterdiği celâdet tarihimize bir 
sahifei mefharet daha ilâve etmiştir. Bu kere 
Cenabıhakkm tevfikı ve yaveri himematı ku-
mandanileriyle kazanılan şu muzafferiyetten do
layı tebrikâtı âcizanemi takdim ve Meclisi Âliye 
lütfen iblâğını arz ve rica ile teyidi hürmet ey
lerim, muhterem Paşa Hazretleri. 

11 . IX . 1337 
Fırka 1 Alay 11 gönüllü efradından 

Yozgad. Mebusu »Süleyman Sırrı 

REÎS — Tensip buyurursanız cevap yazarız. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyle 82 arka
daşının, 'D er simli Zeynozade Alibeyoğlu Bego'-
nun maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezai-
yesinin affına dair kanun teklifi (2/350) 

REİS — Üç seneye mahkûm Alibeyoğlu Be-
go'nun maluliyetine binaen bakıyei müddeti" ce-
zaiyesinin affına dair bir lâyihai kanuniye var, 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 
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Efendim, Divanı Riyaset kararlan vardır, 

arkadaşlardan bâzılarının mezuniyetleri hak
kında, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Malatya'da 
büyük bir yangın zuhur ettiğini gazetelerde gö
rüyoruz. Eğer böyle bir yangın olduğu tahak
kuk ediyorsa Meclisten ora belediye riyasetine 
teessüratımız bildirilsin. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Muvafık görüyorsanız bir telgraf 
yazalım efendim. (Hay hay sadaları) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset kararları. 

REÎS — Divanı Riyasetin mezuniyet hak
kındaki kararları. 

Heyeti Umumiyeye 

Mazereti meşrualarına mebni âtide isimleri 
muharrer zevata hizalarında gösterildiği mik
tarda mezuniyet itası 7 . IX . 1337 tarihli Do
kuzuncu Divanı Riyaset içtinıaında karar Veril
miş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur, efendim. 

REÎS — Birer birer reyi âlinize arz ediyo
rum, efendim. 

Tahsin Bey (Aydın) üç, ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Nuri Bey (Bolu) bir ay. 26 Ağustos 1337 
den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Sabri Bey (Kastamonu) üç ay. 26 Ağustos 
1337 den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Neemeddin Bey (Siird) üç ay. 26 Ağustos 
1337 den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Abdullah Efendi (izmit) üç ay. 26 Ağustos 
1337 den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Atıf Bey (Bayezid) üç ay. 26 Ağustos 1337 
den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Kasım Bey (Muş) üç ay. 26 Ağustos 1337 
den itibaren. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Bir de Ömer Vehbi Efendi hakkında var efen
dim, okuayhm. 
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Heyeti Umumiyeye 

Bir ay müddetle istihsal ettiği mezuniyeti 18 
Temmuz 1337 tarihinde hitam bulmuş olan Kon
ya Mebusa Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendinin duçar 
olduğu rahatsızlığına mebni ve tabip raporuna 
müsteniden mezuniyetinin hitam bulduğu 19 
Temmuz 1337 tarihinden itibaren Teşrinievvel 
bidayetine kadar iki ay on iki gün müddetle 
mezun addine Divanı Riyasetçe karar verilmiş 
olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REÎS — Ömer Vehbi Efendinin mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Bir kısım arkadaşlarımız daha vardır. Onla
rı da okuyup reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Maraş Mebusu Arslan Bey bir ay. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey iki ay. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Rüşdü Bey (Maraş) 2 ay. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ömer Lûtfi Bey (Karahisarı Sahib) 15 gün. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Osman Bey (Kayseri) 2 ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hamdi Namık Bey (İzmit) 3 ay. Kabul eden
ler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Daha on 
beş gün oldu, geleli, rica ederim. Hem ekseriyet 
de yoktur. 

REÎS — Efendim, Rasim Bey (Elâziz) bir ay. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Tahsin Bey (Antalya) üç ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ragıb Bey (G-azianteb) Bir ay. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

• Hamdi Bey (Amasya) üç ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir'. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hamdi Beyin me
zuniyetinde bir yanlışlık oldu, efendim. Ve bu 
izin alanlar esasen burada yoktur. 
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HAMDİ NAMIK B. (izmit) — On yedi ay

dan beri mezuniyet almadım. Eğer bir kanun 
mevcut ise ve o kanun nazarı itibara almıyorsa 
ben de istihkakımı istiyorum. Binaenaleyh niçin 
arkadaşlar bendenizi istisna ediyorlar, anlamı
yorum. Bir defa daha teklif ediniz Reis Bey. 

REİS — Efendim, İzmit Mebusu Hamdi Be
yin meselesi anlaşılamadı zannederim. Tekrar 
reyi âlinize arz ediyorum. 

Hamdi Beye üç ay mezuniyet verilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendi ve arkadaş
larının, Aydan köylerinde Yunanlılar tarafınçlan 
vukua getirilen fecaiiyin protesto edilmesine da
ir takriri 

REİS — Efendim, Aydın Mebusu Esad Efen
dinin bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin, ziri idaresindeki Hı

ristiyanlar kemali huzur ve rahatla yaşadıkları 
halde cephe genlerinde, al el husus Aydın'm Ova 
köylerinde Yunanlıların bu kere de on dört karye
yi topla tahrip ve camii şeriflere iltica eden kadın, 
erkek, masum bütün ahalii islâmiyeyi mitralyöz 
ateşiyle imha ettiği bildirilmektedir. Varsa; cihanı 
medeniyete bu takatfersa mezalimin bildirilme
sini, masum ve mazlum kardeşlerimizden bakıyct-
tüssüyufun muhafazai hayatları hususunda 
tedabiri lâzime ittihazı zımnında işbu takririn 
Hariciye Vekâletine havalesini Heyeti Celileden 
istirham eyleriz. 

12 Eylül 1337 
Aydın Mebusu Aydın Mebusu 

Esad Emin 
îzmir Mebusu izmir 

Hacı Süleyman Mahmud Esad 
Siird Mebusu Kozan Mebusu 

Mustafa Sabri Mustafa 
Antalya 
Ali' Vefa 

REİS — Müstaceliyetle Hariciye Vekâletine 
havale edilmesini istiyor. Müstaceliyetle Hari
ciye Vekâletine gönderiyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Sükna kanunu lâyihası ve Adliye Encü

meni mazbatası 
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REİS -

geçiyoruz. 
Sükna Kanununun müzakeresine 

Sükna için icar ve isticar olunan mahallerin icar 
bedelâtı hakkında Kanun 

Adliye Encümeni teklifi: 

MADDE 1. — Sükna için âkideyn arasında 
teati olunan Mukavelenamede,muharrer bilcüm
le şeraite müstecir tarafından riayet edildikçe 
Seferberlik hitamından bir sene sonraya kadar 
tahliye dâvası nıesmu değildir. 

MADDE 2. — Müsekkafat Kanununun tat
bik edildiği yerlerde meeurun 1332 senesi vari
datı gayrisâfiyesi miktarına, Müsekkafat Kanu
nu tatbik olıınmıyan yerlerde; o seneye mahsus 
icar ve isticar akdinde muharrer olan miktara 
ve bu akdin dahi fıkdanı takdirinde, senei mez-
kûre Martının birinci günündeki ücretin mik
tarına beş mislinden fazla zam icra edilemez. 
1332 sen (isin den. sonra inşası hitam bulmasın
dan veyahut ilâveten tevsi edilmesinden dolayı 
varidatı gayrisâfiyesi o sene defatirindc gayri-
mukayyet bulunan müsekka.fatın senei mezkûre 
Martının birinci gününde mevcudiyeti farzı ile 
üçer misli takdir ve esas ittihaz olunur. Ancak; 
inşası işbu kanunun meriyetinden sonra hitam 
bulan mesakin işbu kanun hükmünden müstes
nadır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun meriyetinden 
evvel vukubulniuş olan akit ve mukavelename
nin hükmü, o vakit ve mukavelelerle muayyen 
müddeti icarın inkızasma kadar mer'i ve mute
berdir. 

MADDE 4. — Müstecir veya talibi icar olan 
kimse meeurun varidatı gayrisâfiyesi miktarı 
hakkında mahallî maliye dairesinden istihsali 
malûmata salâhiyattar ve maliye daireleri de bu 
malûmatı tahriren itaya mecburdur. Hilafı haki
kat malûmat veren memurlar gerek idareten, 
gerek ahkâmı umumiyeye tevfikan mücazat olu
nur. 

MADDE 5. — İşbu kanunun ilâm meriyetin
den muahhar bir tarihte akdolunan icar muka-
velâtmda işbu kanuna muhalif olarak vukuage-
len her nevi taahhüdat keenlemyekündür. 

MADDE 6. — Bedeli icarın zamanı tediyesi 
hulul ettiği andan itibaren 48 saatin hitamına 
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kadar mucir tarafından mutalebe vukubülmadı-
ğı takdirde müsteeir, eyyamı resıniyei tatiliye 
dâhil olmamak üzere, kırk sekiz saatin müru
rundan itibaren on beş gün zarfında mukave-
namei sabıka müddeti munkazi olmamış ise ec
ri müsemmahâyı; olmuş ise bedeli icarı kanuni
yi kâtibiadle tediye etmeye mecburdur. Bu 
mecburiyetin ademiifası tediyeden imtina addo
lunur. Kâtibiadil kendisine tevdi olunan bedeli 
icar hakkında tenkidatta bulunmaya salâhiyat-
tar olmayıp verilen mebaliği makbuz mukabi
linde kabul ile mükelleftir. 

MADDE 7. —- Mucirin kendisinin bir meske
ni bulunmamasından dolayı; meeurda sakin ol
makta muztar kaldığı mahkemece sabit olur ise, 
müddeti icarın hitamında mucir tarafından, biz
zat ve bilfiil işgal edilmek şartiyle mecur ve 
mütaaddit olduğu takdirde bunlardan mucirin 
dilediği tahliye ettirilir. Mucir bu suretle tah
liye ettirdiği mecuru bizzat ve bilfiil işgal et
mezse müsteeir duçar olduğu zararı hakikinin ve 
mecurım iadeten kendisine teslimini talebe salâ-
hiyettardır. 

MADDE 8. — Müstecirın usul ve furıuı ile 
zevç veyahut zevcesinin usul ve furuu ve kardeş
lerinden olup da birgûna sunutaksiri olmaksızın 
mteskensiz kalan veyahut hariçten gelen marrüz-
zikir derecede akrabasından bir şahıs veya aile
nin, mesken tedarik edinceye değin alettarikjmu-
safere bilâ ücret mecurda birlikte iskân eylemesi 
caizdir. 

MADDE 9. — Ücretli ve ücretsiz mektepler
le. ücretli ve ücretsiz hastananeler sükna hükmün
dedir. 

MADDE 1.0. — Meskeninde icrayı ticaret 
eden müstecirlerin, meskeninde, ticaretine mah
sus olmak üzere birden fazla kimse müstahdem 
bulunduğu takdirde mesken hükmü cereyan et
mez;. 

MADDE 11. — İşbu kanun ahkâmınca vâki 
icar ve isticar dâvaları sulh hâkimleri hakkın
daki kanuna tevfikan rüyet olunur. 

MADDE 12. — Sükna için icar ve isticar 
olunan mahallerin icat- bedeiâtı hakkındaki 
8 Nisan 1335 tarihli kanun mülgadır. 

MADDE 13. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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MADDE 14. — İşbu kanunun icrasına Adli

ye Vekili memurdur. 
6 Temmuz 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Bedeli icarın tâyin Mehmed Şevket 
miktarına muhalifim 

Abdullah Azmi 
Kâtip Âza Âza 

Kângırı Konya Siııob 
Neşet Nâzım Refik Hakkı Hami 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim; heyeti ıımumiyesi hak
kında söz istiyen var m,? Buyurun Halil İbra
him Bey. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim, 
bendeniz meselenin ciheti hukukiyesini anlat
madan evvel memleketin hayatı umumiye ve 
hayatı iktisadiyesine taallûk ettiği için bunun 
İktisat Encümenine havalesini teklif ediyorum. 
Kabul edilmediği takdirde yine sözüm mahfuz 
tutularak mülâhazatımı arz eylerim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Memlekette mesken buhranı vardır. Ye bu 
gayrikabili inkârdır. Fakat, şu kanunla mes
ken buhranının önüne geçileceğine kaani deği
lim. Mesken buhranı bi rhâdisei iktisadiyedir. 
Hâdisatı iktisadiyenin önüne cebri kanunlarla 
geçilemez. Her halde bunun üzerinde yürümek 
lâzımgelir. Şimdi bir kanun yaparak; herkes 
hanesini şu fiyatla verecektir ve yapılan mu-
kaA^elenin hükmü keeıılemyekûn addi gibi hu
kuku âmmeye muhalif bir muamele ile mesken 
buhranının önüne geçilmek gayrikabildir. Bu 
kanun yapılmakla memlekette münazaalar ar
tacaktır. Memlekette kiracılar bugün ev bulu
yorsa o vakit ev katiyen bulamıyacaktır. Ve 
bulmak imkânı bulunmıyacaktır. Efendiler; 
biliyoruz ki, burada bugün bir evde üç aile otu
ruyor. Ev sahibi alt katındaki iki veya bir oda
da oturduğu halde diğer odalarını icara veri
yor. O vakit icara verecek midir? Bir menfaa
ti mukabilinde üst kattaki odaları evvelce ken
di meskeninden ayırıyordu. Müsakkafat vergi
lerinin üzerine beş misli zanımedilmekle ev sa
hipleri de beş misli icar almaktadır. 
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Ne menfaati vardır ki birkaç, odayı meske

ninden ayırsın, icara versin. 
Sonra ikinci bir zarar daha olacaktır. O ııok-

tai nazarımı maddelerde arz ederim. İktisaden, 
hukukan gayet muzır olan bu kanunun reddini 
teklif ederim. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Biz Sükrıa Kanu
nunu lâğvediyoruz, sonra onun makamına ka
im olmak üzere bu kanunu tanzim ediyoruz. 
Meseleyi lâyıkiyle ihata etmiş miyiz, biliyor 
muyuz? l'jvet bilmiyoruz. Sükııa Kanunu 1335 
senesinde kabul edilmiştir. Bunu ihata etmek 
için bu kanun teklifi eskisi ile birleştirilerek 
tabcdilmelidir... Bilmediğimiz bir kanunu ne
den ilga ediyoruz? Evvelemirde bunu hakkiyle 
müzakere etmeli. 

Sonra Adliye Encümeninin tesbit ettiği şu 
mevat mühimdir. Ve kanunun hangi madde
lerinin tadili lâzımgeliyorsa onları tadil etme
liyiz. Böyle alelımıyya mühim ve muğlak kanun 
olamaz. Bu kanunun esasından reddedilmesi
ni teklif ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhaıı) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğinı efendim. İk
tisat Encümenine gitmesi için yeniden bir kara
ra lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, İktisat Encümenine ha
valesi teklifini reyinize vaz'edeceğim. İkti
sat Encümenine havalesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhaıı) — Bu karar 
verilmekle beraber bendeniz Lûtfi Bey biraderimi
zin fikrindeyim. rünkii bu mesele etrafında Lûtfi 
Bey biraderimizin gayet iyi bir teklifi var. Ka-

~,,y., 
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nunun İktisat Encümeninden de istifade etmesi 
melhuzdur. Binaenaleyh Lûtfi Beyin teklifinin 
nazarı itibara alınmasını teklif ediyorum. 

REİS -— Eski kanunla beraber yeni kanu
nun tab'ı meselesi; bu, görülmüş şey değildir. 
Eski kanunlar mat budur ve eski mecmualarda, 
düstûrlarda mevcuttur. Tab'ı meselesi bilhas
sa bugünkü vaziyetimiz içinde gayet müşkül
dür. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Tab'a lüzum yoktur, efendim. Divanı Riyaset 
eski kanunu icabeden daireden getirtir ve bura
da okunur. 

REİS — Efendim, biz eski kanunu buldur
mayı taahhüdederiz ve esnayı müzakerede o 
kanun da bir kere okunur. Efendim bu kanun 
teklifi deminki kararınız mucibince bir kere de 
iktisat Encümenine gidiyor. 

,2. — İcrayı Tababet kanunu lâyihası ve Sıh
hiye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, ruznamede İcrayı Taba
bet hakkında bir kanun vardır. Maddeleri biraz 
uzundur. Vakit de müsaade etmiyor. Söz is-
tiyenler varsa isimlerini yazdırsın. Ve madde
lere geçelim. (Maddelere geçelim sesleri) 

O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçil
miştir. (Sıhhiye Vekili ınecvut değil sesleri) 

O halde efendim, Perşembe günü saat ikide 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(Celsenin hitamı : Saat 5,45 sonra) 

.-«.,.. 

T. B. M. M. Matbaası 


