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1. — «Zaptı sabık hulâsası 
2. — Lâyihalar 
1. —• İdama mahkûm Keskin'in Cen

gelli karyesinden Bekiroğlu Hasa ti'm affı 
hakkında kanun lâyihası 15 

2. — Sigara kâğıdı, kibrit ve kav ku
tularının İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 
Mart 1334 tarihli Kanıma müzeyyel ka
nun lâyihası 

:>. —• Düşman tarafından üıhribedilen 
kura ve. kasabalın imarına dair kanun lâ
yihası 

S. — Teklifler 
1. —• Lâzistan Mebusu Osman Beyin, 

Memurini dahiliyenin esbabı idariye dola-
yısiyle azledilmemesine dair kanun teklifi 
(2/396) 16 

4. — Takrirler 21,36 
1. — Erzurum Mebusu Durak Beyin, 

Müfettişi Umumilik kanun lâyihasının en
cümenden eelbiyle ruznanıeye alınmasına 
dair takriri 21 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın, muhaeirinine yardım edilmesine 
dair temenni takriri o(> 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendi ile 
arkadaşlarının, Diyaneti vataniye müeri-

Sayfa 
mininden bir kısmının affı hakkındaki ka
nım teklifleri üzerine Adliye Encümenin
ce tanzim edilmiş olan teklifin ruznanıeye 
alınmasına dair takriri (2/375, 2/376) 36:37 

5. — Sualler 32 
1. — Konya Mebusu Kâzını Hüsnü Be

yin, Konya'da mütaahhidini askeriyenin 
matiubatı hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden sual takriri 32 

2. —• Vozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Dâhile sevk edilen Hıristiyanlar 
hakkında,Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 33 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Müdafaai Milliye ambarlarında bulunan 
tiftik ve patatesin ziyadan vikaye edilme
sine dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 36 

6. — istizahlar 32 
1. — Vozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Aşar mültezimlerinin mağdur edil
diklerine dair Maliye Vekâletinden istizah 
takriri 32:33 

7. — Mazbatalar 16 
1. —• Adana ve havalisinde affı umu

mi ilânına dair kanun lâyihası ve Adliye 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları 16:21 



Sayfa 
2. —• Gazianteb Mebusu Ali Cenaııi 

Beyle iki refikinin, Düşman istilâsından 
dolayı mutazarrır olan Gazianteb kasabası 
ahalisine muavenet edilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası (2/382) 21:26 

3. — İeel Mebusu Ali Efendinin, Tedri
satı iptidaiye Kanununun on beşinci mad-
dei muaddelesinin ilgasına dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/378) 27: 

32 
4. —• Casusluğa teşebbüs suretiyle hı

yaneti vataniyeden dolayı Bozkır'ın Ekişe 
karyesinden Keceb'in on sene küreğe ko
nulması hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve hükmün ref'i hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 33 

5. — Hıyaneti vataniyeden. mahkûm 
Seydişehir'in Çavuş karyesinden İsaoğul-
larından Ali mahdumu Osman ve İsmail -
oğlu Mehmed ve rüfekasmm üçer sene kü
reğe konulması hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve haklarındaki hükmün ref'iylc 
ahkâmı umumiye dairesinde dâva rüyet 
olunmasına dair Adliye Encümeni mazba
tası 33 :34 

6. — Hıyaneti vataniyeden dolayı Ağa -
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beyli karyesinden İbrahim Bin Mehmed 
ve Havarik karyeli Musaoğlu Kerim ve 
Hoydustan yaylasından Mehmed Bin Hacı 
Süleyman'ın idamlarına ve 25 nefer refi
kinin aledderecat mahkûmiyetlerine ait 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve hükmün ref'i hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 34 .-35 

7. — Hıyaneti vataniyeden dolayı on 
sene küreğe mahkûm Karaağaç kazasının 
Orta mahallesinden Halil îbrahimoğlu Ra
mazan hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve hükmün ref'i hakkında Adliye En
cümeni mazbatası 35 

8. — Konya hâdisei isyan iyesinden do
layı hiyaneti vataniyeden on beşer sene 
küreğe mahkûm edilmiş olan Kasap Ah-
medoğlu Süleyman'la Hacı .Mehmedoğlu 
Ahmed haklarındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve hük
mün ref'i hakkında Adliye Encümeni maz
batası 35 :3fi 

9. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin, Ciheti askeriye elinde bulunan la
gar ve dermarfsız öküzlerin bilâbedel fa
kir köylülere verilmesine dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/399) 36 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 2 sonra 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

» 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık bul asası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashih an kabul olundu. Lâzistan Mebusu Os
man Beyin Malta'dan avdet etmiş olan zevatın 
muhassasatlarma dair teklifi Lâyiha Encüme
nine havale olundu. Mersin Mebusu Salâhad-
din Bey tarafından; Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyeti hakkındaki kanunun encümene iade
sine dair encümeni mahsus namına verilmiş olan 
takrir kabul ve Ankara Mebusu Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleriyle rüfekâsmm mezkûr lâ-
yihai kanuniyenirj hini tetkikinde vekiller in
tihabında namzet iraesi ve Heyeti Vekile Reisi
nin Meclisçe tasdiki hususlarının da nazarı dik
kate alınması ve mezkûr encümenin Kanunu 
Esasi Eneümeniyle tevhidi mesai eylemesi hak
kındaki takrirleri dahi kabul olundu, tşbu lâ
yiha! kanuniyeye dair Azayı Kiram tarafından 
verilmiş olan takrirlerin de encümene verilme
si tensibedildi. Nafıa Encümeninde münhal bu
lunan âzalık için şubelerden intihap icra edil
mesi tebliğ edildi. 

Bilâhara Dahiliye Bütçesinin harcırah fas
lına otuz bin lira ilâvesine dair olan lâyihai ka
nuniye ruznameye alınarak bilmüzakere mad
deleri aynen kabul ve heyeti umumiyesi tâyini 
esami ile reye avzolunarak teneffüs için celse 
tatil olundu. 

(îkinci Celse hafidir) 

Üçüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Dahiliye bütçesine (30) bin lira ilâve

sine dair olan Kanunun (33) redde karşı (133) 
reyle kabul olunduğu tebliğ olunarak Pazarte
si günü içtima olunmak üzere celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan ktıf Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, matbuat bâzı hilafı hakikat işaatta bulu
nuyor. Bu tashih olunmuyor. Burada kanun ge
ri alındı diyor. İzmir Mebusu Esad Bey yaz
dığı makalede 104 rey ile reddolundu diyor. 
Halbuki encümen geri almıştır. Bunu tashih ede
cek Meclistir. Rica ederiz böyle yanlış işaata 
meydan vermesinler. 

REÎS — Erendim, gazetecilerin neşriyatı 
yanlış olabilir. Fakat Meclis zabıtnameleri bu 
yanlışlığı tashih eder. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Fakat 
gazeteler bir tarafı iltizam ederek tağyiri haki
kat ediyorlar. 

REÎS — Meclisin zabıtları var, onda doğru
su çıkar, efendim 

NAFİZ B. (Panik) — Efendim, malûmuâli-
niz encümeni mahsus mazbatasını istirdadetmiş-
tir. Nizamnamei Dahilî mucibince Meclis maz
batayı encümeni mahsusa iadeye mecbur kal
mıştır. Esas mazbata encümeni mahsusun ma
lıdır. Binaenaleyh Kanunu Esasi Encümeni 
encümeni mahsusla tevhidi mesai mecburiyetin
dedir. Yoksa Encümeni Mahsus Kanunu Esasi 
eneümeniyle değil. Bu cihet tashih buyurulsun. 

REÎS — Efendim-, takrir kabul Duyurulmuş
tur. Zabıt hakkında başka mütalâa var mı? 
(Hayır, sesleri) zaptı sabık aynen kabul edildi. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — İdama mahkûm Keskin'in Çengelli kar-
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-y esinden Bekir oğlu H aşarim affı halikında ka
nım lâyihası. 

REİS — Bekiroğlıı Hasan'ın • idamdan affı
na dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niyeyi Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — tiigura kâğıdı, kibrit ve kav kut idari
nin İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 Mart 1334 ta
rihli Kanuna miizeyyel kanun lâyihası 

REİS — .Sigara kâğıdı ve kibrit inhisarı 
hakkındaki Kanuna zeylolarak Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyeyi kavanin ve Mu
vazene! Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

3. — Düşman tarafından tahribedilen kura 
ve kasabatin imarına dair kanun lâyihası 

.REİS — Düşman tarafından tahribedilen 
kura ve kasabatin imarına dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyeyi Dahiliye, Nafıa 
ve İktisat encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Memu
rini dahiliyenin esbabı idariye dolayısiyle^ azle
dil memelerine dair kanun teklifi (2/396) 

REİS — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, ida-
reten memur azledilmemesi hakkında bir teklifi 
kanunisi var, onu da Lâyiha Encümenine gönde
riyoruz. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Adana ve havalisinde affı umumi ilânı

na dair kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları 

REİS — Efendim Adliye Encümeninden 
mevrut mazbatalar var. Bunlardan birincisi Ada-
na'da affı umumi ilânına dair olan mazbatadır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim bu- kanunun ehemmiyeti 
vardır. Rica ederim şimdi müstacelen ruzname-
ye alınarak müzakere edilsin. (Doğru sadaları) 

REİS — Efendim Vekil Bey bu mazbata 
hakkında hem müstaceliyet teklif, hem de şim
di ruznameye alınarak müzakere edilmesini ta-
lebediyor. Evvelâ müstaceliyeti reyinize arz edi
yorum... Müstacelen müzakeresini kabul edenler' 
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lütfen ellerini kaldırsın. Müstacelen müzakere
si kabul edilmiştir. 

Bir de şimdi müzakeresini reyi âlinize arz 
ediyorum. Şimdi müzakeresini kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Uelilesine 
Fransızlar tarafından işgal edilip 20 Teşrini

evvel 1337 tarihli itilâfnaıııe mucibince tahliye 
edilen arazide ika edilmiş olan bilcümle cerainı 
mürtekipleri hakkında affı umumi ilânına dair 
İcra Vekilleri Heyetinin 3 . XI . 1337 tarihli iç
tim aında kabul edilen kanun ve esbabı mucibe 
lâyihaları rapten takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tazaşiyle neticesinin işarına müsaade buyurul-
masıııı rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye-

Vekili 
Fevzi 

. Esbabı Mucibe lâyihası 
Fransızlarla akdedilen 20 Teşrinievvel 1337 -

1921 tarihli itilâfnamenin beşinci maddesi mu
cibince tahliye edilen arazide affı umumi ilânı 
iktiza etmesine binaen bu hususa mütedair lâyi
hai kanuniye arz ve takdim kılındı. 

3 Teşrinisani 1337 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Affı umumi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Fransızlar tarafından işgal 

edilip 20 Teşrinievvel 1337 - 1921 tarihli itiiâf
namenin beşinci maddesi mucibince tahliye edi
len arazide ika edilmiş olan bilcümle ceraim 
mürtekipleri hakkında affı umumi ilân edilmiş
tir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

3 Rebiyülevvel .1340 ve 3 Teşrinisani 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Seriye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. Fehmi 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Refet Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
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Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 
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Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili 

Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Dr. Adnan 

Adliye Encümeni mazbatası 
Fransızlar tarafından işgal edilip 20 Teşri

nievvel 1337 tarihli itilâfname mucibince tahli
ye edilen arazide ika edilmiş olan ceraim mür-
tekipleri hakkında affı umumi ilânına dair İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut üç maddelik lâ
yihai kanuniye encümenimizce müzakere edil
miştir. Lâyihai mezkûrenin her üç maddesi ay
nen (kabul edilmiş olduğundan keyfiyetin Heye
ti Umumiyeye arzına müttefikan karar veril
miştir. 

27 Teşrinisani 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Oanik 
Celâleddin Arif Ahmcd Nafiz 

Kâtip Âza 
Niğde Trabzon 

Mustafa Hilmi Hafız Mehmed 
Aza Âza 

Biga Siird 
Hamid Mustafa Sabri 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Fransızlarca mü'nakit 20 Teşriuievîve'l 1337 

tarihli itilâfnaıme mucibince tahliye edilen ara 
zimiade ika olunmuş eeraim nıürtekiplem hak
kında affı umumi iliânma dair olan işbu lâyihai 
kanuniye Dahiliye Encümeninde müzakere edi
lerek lâyihai mezkûrenin »her üç 'maddesi aynen 
nıurvafık görülimüş olmakla keyfiyetin Heye
ti Umumiyeye arzına müttefikan karar veril
miştir. 

Dahili ye E ncümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Van Adana 

Haydar Zekai 
Âza Âza 

Van Saruhan 
Hakkı İDrahim Süreyya 

Âza 
lzm.it 

Ham d i 
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LÛTFİ B. (Malatya) — Hukuku şahsiye ne 

olacak? 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Fransıfciaıia 

akdedilen itilâfnameyi Meclisi Âli henüz tet
kik ve tasdik etmedi. Onu tetkik etmeden böy
le ibir af kanunu yapmak »doğru mudur? Bu ci
heti nazarı dikkatinize arz ediyorum. 

ADLÎYE 'ENCÜMENİ NAMINA NAFİZ B. 
(Canik) — Efendim, Fransızlarla' 'akdedilen 
mualüedenaimenin beşinci maddesinde «Tara
feyni âkıdeyn arazii meşgatlenin tahliyesini mü-
taalkıp ibir affı umumi ilân edecektir» deniyor. 
Beşinci 'maddede .tarafeynin kabul ettiği şu ka
yıt mevcuttur. Binaenaleyh itilâf natoıe muci
bince Hükümet o muhitte affı umumi ilân et
mek mecburiyetindedir. Yalnız rüfelkadan bi-

• risinin buyurduğu veçhile, hukuku şahsiye 
tabiî affı uımumi dâhilinde değildir. Esasen 
hu kavaidi umumiye ahlkâmındadır. Bunu tas
rih etmeye lüzum yoktur. Biz encümende iti
lâfname deki 'maddeyi aynen naklederek mad-
tîei kanuniye tanzimini daha muvafık gördük. 
Hulkukıı şaihsiyenin affı zaten ahkâmı umumi
yeye mugayirdir. Binaenaleyh zikredilme de, 
edilmese 'de ehemmiyeti yoktur. Kanunun ıbi-
lâmünakaşa kabulünü teMif ederim. 

ŞEREF B. (Edirne) .— Efendini, Hukuku 
şahsiye hakkında Adliye Encümeni mazbata 
muharriri kardeşimiz kâfi izahatta 'bulundu
ğundan onu tekrar etmiyeeeğim. Yaînız Ziya 
Bey (kardeşimize cevap vereceğim. Malûmuâli-
niz 'muahedeler yapıldıktan sonra Meclisten 
geçmediği takdirde ademitatbiıkı lâzınîgelmez. 
Muahedeler yapılır. İhtimal bir müddet sonra 
Meclisten geçer. Yalnız yeter ki biz Iburada ka
bul r e itilâf .eylediğimiz noktada sadık kalalım. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Meclis bun
dan resmen haberdar değil. 

ŞEREF B. (Edirne) — Meclis haberdar
dır. Burada, biz yegân, yegân tetkik ettik. 
Ve bu kanun ile biz iyi bir şey yapmış olaca
ğız onun için tasdikini rica ederim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Refiki muhtere
mimiz Nafiz Beyefendi hukuku şahsiye hak
kında bir şey denilemiyeceğiııi çünkü bunun 
için kaavidi umumiye mevcut bulunduğunu be
yan buyurdular. Bendeniz elimizde bulunan 
ve Meclisi Âlinize resmen haber verilen iti-
lafnamenin bir maddesinde tam bir affı umu-
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mi kaydını, yani tam kelimesini gördüğüm 
için bunun hukuku şahsiyeye de şümulü olabile
ceğini, binaenaleyh bu tam kelimesinm bu
radan kaldırılarak yalnızca affı umumi de
nilmesi icabedeceğirri Hariciye Vekilimize söy
lemiştim. Yusuf Kemal Bey biraderimiz o 
vakit bu tam kelimesinin neden ibaret ol dü
ğünü sarahaten izah etmediler. Bu kelime 
belki Hariciye Vekilimizi mahcubedecek bir 
şeydir. Binaenaleyh bu kelimenin mânayı vu
zuh ve şümulünü anlatmalıdır. 

Saniyen; Şeref Beyefendi biraderimizin bu
yurdukları gibi bu itilâfnamede taahhüdet-
tiğimiz affın mütekabil olması lâzımdır. M.ec-
li'si Âli, bu affı umuminin orada ilâniyle be
raber, öbür tarafın da affı umumisini nazarı 
dikkate almalıdır. Biz orada affı umumi ilân 
ederiz. Fakat diğer taraftan da kendi tebaa
mız hakkında affı umumi ilân ettirmek ve 
onları da mağduriyetten kurtarmak çaresine 
tevessül etmek lâzımgelir. Binaenaleyh bura
daki, tam kelimesinin hukuku şahsiyeye taal
lûk edip etmediğini Hariciye Vekilinden sual 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —Efen
dim bendeniz, Fransızlarla akdettiğimiz bu itilâf-
name bu Meclisi Âlice resmen tanınmış bir 
şey değildir. Onun tazammun ettiği bu af 
kanununun da burada müzakere edilmesi mu
vafık değildir, mütalâasında bulunuyorum. * 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, Müfid Efendi biraderimiz muahedename-
deki tam bir affı umumi tâbirinden, yani bu
radaki tanı kelimesinin vaz'ından istidlal en 
bu affı umuminin hukuku şahsiyeye dâhi şü
mulü olmak ihtimalinden bahsettiler. Hukuku 
şahsiyeyi Allah affedemiyor, değil ki, 'biz af
fedeceğiz. Bu kavaidi hukukiye icabıııdandır. 
Biz affettik desek de nazarı hukukta hiçbir 
kıymeti yoktur, hiç mânası yoktur. Af ancak 
hukuku umumiyeye, cürme şâmildir. Katiyen 
hukuku şahsiyeye taallûk ve şümulü yoktur. 
Bunun için hiç tereddüde lüzum yoktur. Hu
kuku şahsiyeyi o adam affedebilir. 
. MÜFÎD E l (Kırşehir) — Allah'ın affetmedi
ği hukuku şahsiyeyi affetmeye kıyam ederlerse... 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Olamaz. 
Yani tam kelimesinin hukuku şahsiyeye şümulü 
yoktur. 
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ALI SÜEUKl Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha

fız Mehnied Efendi Bey biraderimizin mütalâa
larına karşı bir nokta arz edeceğim; hukuku şah
siyeyi af caizdir. Şu kadar ki, tarafı Hükümet
ten ashabına tazminat verilmek icabeder. Yok
sa hukuku şahsiye affedilmez diye bir kaide 
mevcut değildir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) —Efendim 
bizim kavaidi fıkhiye ve hukukiyemiz noktai na
zarından hukuku şahsiye kabili af değildir. Efen
di hazretlerinin buyurdukları tazmindir. Hal
buki zaten matlûbolan şey tazmindir. Bir şey taz
min edildikten sonra tabiîdir ki, kendi kendine 
bertaraf olur-. Yine hukuku şahsiyeyi o adam af
fetmiş oluyor. Parayı al inakla affediyor. Yoksa 
Hükümet kendi kendine böyle bir şey yapamaz. 
Yani bunun kanunda kıymeti yoktur. Bunun 
üzerinde oynamıyalım. Mahkeme bunu dinlemez. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Tarafeyni 
âkıdeyn arasında münakidolan itilâfnamede, iti
lâf namenin akdini mütaakıp bir affı umumi ilâ
nı mezkûrdur. Bu muahedeuamede tam bir al' 
zikredilmiştir. 

Onu tefsir edecek tam bir affın medlulü dâ
hiline hukuku şahsiye hiçbir vakit giremez. Hu

kuku şahsiyeyi affetmek, hiçbir vakit Hüküme
tin salâhiyeti dâhilinde değildir. Af bir hak mu
kabilinde olur. Bir kimse kendi hakkını affe
debilir. Kendi hakkı meyanına dâhil olmıyan 
hakkı ne Hükümet ne efrat, hiçbir suretle affe-
demez.,Çünkü bu edayı deyn kabilinden bir şey 
olamaz. Hukuku şahsiyeyi af salâhiyeti olmayın
ca, affı umumi ilânına dair olan, tam bir af de
ğil, nâkis'bir af tır. Bu mutlaka Hükümetin salâ
hiyeti dairesinde bulunan hukuku umumiyeye 
ait aksamı ceraim için mevzuubahistir. Hukuku 
şahsiye tanı bir af kelimesi içinde dâhil değildir. 
Bundan başka esasen bir itilâf nam e ile Hükü
metin mütekabilen yapmaya mükellef olduğu bu 
affı Umumi Kanununu müzakere ederken, iti-
lâfnameyi müzakere eder gibi, kelimeler üzerin
de münakaşa etmesek de çıkarıversek her halde 
daha isabet olur. İtilâfnamedeki (tam bir affı 
umumi) kelimesinin tefsiri bize düşmez. Bunun 
için bunda hukuku şahsiye dâhildir. 

Mademki, itilâf nâme kabul edilmiştir. İtilâf-
nameyi müzakere etmiyoruz. O kelime konduğu 
gibi muhafaza edilsin. Onu tefsir edecek Harici
ye Vekâleti ve onun zabıtlarıdır. Binaenaleyh 
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biz burada affı umumiyi kabul edelim. Burada 
hukuku şahsiye dâhil değildir. (Doğru sadaları). 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
Hariciye Vekili Beyefendi muahedeki (Tam) ke-
limseinin sebebi vazını bize bir kere söylesinler. 
(Tam) dan maksatları nedir? Esasen affı umumi 
tamı istilzam eder. Bu tam kaydını niçin koy
muşlar» . 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Ceraimi 
âdiye, çeraimi siyasiye vardır. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Hariciye Ve
kâletinden sormaya lüzum yoktur. Biz bu affı 
umumi kanununu itilâfname dolayısiyle yapmı
yoruz. İtilâfname henüz Mecliste tasdik edilme
miştir. Binaenaleyh bunun hakkında Hariciye 
Vekili Bey izahat vermeye mecbur değildir. Ka-
vanini umumiyemiz ne ise affı umumiyi o dairede 
yaparız. 

BE IS — Müzakereyi -kâfi görenler lütfen el-
kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Affı Umumi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Fransızlar tarafından işgal 
edilip 20 Teşrinievvel 1337 (1921) tarihli itilâf
name mucibince tahliye edilen arazide ika edilmiş 
olan bilcümle ceraim mürtekipleri hakkında affı 
umumi ilân edilmiştir. 

.REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 

birinci maddede işgalden, tahliyeden bahse lü
zum yoktur. Daha başka bir tâbirle affı umumi 
ilân ettiğimizi biz bu kanunda tesbit edebiliriz. 
Çünkü bizce işgal meşru olmadığı gibi tahliye 
mesaili dahi Meclisçe resmen malûmolmüş bir 
keyfiyet değildir. Yani itilâfname henüz Mec-
]isi Âli tarafından tasdik olunmuş değildir. Bi
naenaleyh maddeyi itilâfnameye müstenit bir 
şekilden çıkarıp başka bir şekle koymak lâzımdır 
ve Meclisin vakar ve-şerefine taallûk eden vazife 
de zannederim budur. Bendeniz maddenin tas
hihini teklif ediyorum. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Ne şe
kilde tashih olacak? 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görüldü. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bendeniz 
de bir şey söyliyecektim elbette... Bendenize sual 
sormadınız. Ashabı amaimin acaba bu kürsüde 
yeri mi yok? 

REİS — Bunun ne münasebeti var? Rica 
ederim? 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Ben evvel
ce söz istedim. * . • 

REİS — Pekâlâ efendim, söz vermedim mi? 
Ashabı amainı, falan karıştırmayın rica ederim. 
Buyurun söyleyin. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendiler 
bir affı umumi ilân ediyoruz. Hariciye Vekili 
kanun teklif ediyor. (Hariciye Vekili değil sa
daları) kim teklif ederse etsin. Teklif olunan 
şu affı umumi alenen ilân ediyor ki; Meclis 
Fransızlarla yapılan itilâfnamenin bir madde
sini kabul ediyor. Bunu göstermemek için mem
lekette... 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Bana söz veriniz Reis Bey. 

HACI TEVFİK Ef. (Devamla) — Bunu 
her halde bir mmtakaya, bir yere tahsis etme
melidir, umum memleket affı umumiye muhtaç
tır. Her %yerde birçok şeyler olmuştur. Affı umu-, 
mi olmalıdır. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, zannediyorum ki, te
reddüdü mucibolan nokta kelimenin Fransızca-
dan Türkçeye tercümesinden ileri geliyor. Türk
çe ifadesinden ileri geliyor. Yani biz affı umumi 
diyoruz. Umumi kelimesi olunca (tam) a ne lü
zum var. gibi zihinlere bir suale geliyor. Halbuki 
bizde bu affı umumi, affı hususi suretinde ifade 
edilen şey, Fransız lisanında bir kelime ile ifade 
olunuyor. Birisi; yani bu affı umumiye mukabil 
olan kelime (Amnistie) dir. Bu cüzi de olur, 
sonra da olur. Bunun umuma şâmil olacağını 
ifade için konmuştur. (Plein) kelimesi yani tam 
kelimesi başka bir mâna değil. Yani umumi 
kaydı olunca artık tam kelimesine hacet yoktur 
demeyiniz. Vardır. Çünkü bizde affı umumi 
sözü, nlalûnıuâliniz, affı hususiye mukabilidir. 
Affı umumi dendiği vakitte umum affolunacak 
değildir. Affı umumi nedir, ne gibi netayiç tev-
üdeder? Affı hususi nedir, ne gibi netayiç tev-
lideder? Bunları burada izaha lüzum görmüyo-
ıum. Onun için bjzde affı umumi denilince 
mânası umuma şâmil demek değildir. Affı umu
mi o af dır ki; bilirsiniz, cürmü ortadan kaldı
rır. Bu mânayadır. Buradaki umumi kelimesi 
mânayı-. lûgavisini tevsi etmiş bir mânayı ıstı-
lahide müstameldir. Onun için zihinlere tered
düt gelmesin rica ederim. 
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Sonra diğer hususatta, itilâf name ve saire hu~ 

susatmda Hariciye Vekiliniz itilâf name akdo-
lunduğunu size resmen tebliğ etti. ttilâfnameyi 
burada okudu. Rica ederim bunları tefrik edelim. 
Her noktayı düşünelim. Yaptığımız işin yalnız 
bir muamelei adliye olmayıp bir mumelei siyasi
ye olduğunu ve büyük büyük neticeler tevlidetti-
ği ve edeceğini nazarı dikkatten dûr tutmalıyız. 
(Doğru sadaları). 

REİS — Şimdi efendim maddeyi reye koy
madan evvel üc takrir var. İkisi tadil takriri, 
bir de Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin bir 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Affı bir mıntakaya tahsis etmiyerek Anado'-

da umum ceraimi siyasiyenin affını teklif 
ederim. 

Kângırı 
Tevfik 

(Encümene sadaları) # 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye (mütekabilen) kelimesinin 

kaydı lâzımdır. Olveçhile ilâvesini teklif eyleriz. 
Karahisarı Şarki Çorum 

Mustafa Haşim 

Riyaseti Celileye 
Affı umuminin dairei şümulünün tahdidi lâ

zımdır. Binaenaleyh bu affı umuminin Adana 
vilâyetiyle Gazianteb ve Urfa sancaklarına tah
sis edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Gazianteb Mebusu 
Abdürrahman Lâmi 

REİS — Bir de Basri Beyin takriri vardır 
ki, o da bunun gibidir. Birbirini tutuyor. 

Riyaseti Celileye 
Adana vilâyetiyle Cebelibereket, Mersin, 

İçel, Kozan, Gazianteb ve Ma.raş livalarında 
mütarekeden beri tarafeyn arasında cari vaka-
yiden dolayı affı umumi ilân edilmiştir. 

Bâlâdaki maddenin bu suretle tadilini teklif 
ederim. 

Karesi 
H. Basri 

REİS — Efendini, takrirleri birer birer re
yinize vaz'ediyorum. Biliyorsunuz ki, ruzname-
mizde başka affı umumi kanunları vardır. Onun 
için Hacı Tevfik Efendinin takririni reyinize 
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arz etmiyorum. Birinci maddeye mütekabilen 
kelimesinin kaydını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi. Gazianteb Mebusu Ab
dürrahman Lâmi Efendi ile Karesi Mebusu 
Basri Beyin takrirleri ikisi birdir. Bu takrir
leri nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 

EMİR Pş. (Sivas) — Reis Bey, bu takrir
leri reye koymadan evvel Haricİ3re Vekili han
gisini münasip görürse biz onu kabul ederiz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — , Efendim, 
Urfa, Kilis, unutulmuş. 

REİS — Onlara da şâmildir. Nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
di efendim. , 

Tunalı Hilmi Beyin bir takriri geldi efen
dim. 

Riyasete 
Sabit ıstılahlar, tâbirler olduğu gibi metin

ler de vardır. Binaenaleyh ikinci maddenin.. 
REİS — Efendim, bu ikinci maddeye ait 

bir takrirdir. Vakti geldiğinde okuruz. (Ret sa
daları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ret 
diyen arkadaşları hiyaheti vataniye cürmüyle 
itham ediyorum. (Handeler) 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey nasıl söylü
yorsunuz Meclise karşı? Sözünüzü geri alınız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Meclise karşı 
değil. 

REİS — Sözünüzü geri alınız. (Geri alsın, 
sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendeniz geri 
alıyorum. Fakat arkadaşlarımın da vicdanını din
lemek isterim. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — İkinci maddenin... 
TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Lütfen tak

rir okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Sabit ıstılahlar, tâbirler olduğu gibi metinler 

de vardır. Binaenaleyh ikinci maddenin (işbu 
kanun tarihi neşrinden muteberdir.) ve üçüncü 
maddenin (İşbu kanun ahkâmının icrasına Adli
ye Vekili memurdur.) kabulünü teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 
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REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el kal

dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
îkinei maddeyi kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kanun kabul edilmiştir. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Burak Beyin, Müfet
tişi Umumilik kanun lâyihasının encümenden cel
bi ile ruznameye alınmasına dair takriri 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata da
ir Erzurum Mebusu Durak Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ehemmiyeti derkâr olan Müfettişi umumilik 

Kanununun müstacelen çıkarılması Meclisi Âli
nin karan iktizasından iken hayli zamandan be
ri encümende kalıp karar hilâfına olarak müza
keresi tehire bırakılan mezkûr kanun lâyihasının 
encümenden celbini teklif eylerim. 

5 Kânunuevvel 1337 
Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak 

REİS — Encümen bunu zaten ihzar etmiş, bu 
günlerde Heyeti Umumiyeye gelecek kendilerine 
takriri tebliğ ederiz. 

DURAK B. (Erzurum) — Çok durmasın, 
gelsin. 

2. — Gazianteb Mebıısu Ali Cenanı Beyle iki 
refikinin, Düşman istilâsından dolayı mutazar
rır olan Gazianteb mıntakası ahalisine muavenet 
edilmesi hakkında kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/382) 

REÎS — Efendim, ikinci bir takrirde, bugün 
Muvazenei Maliye Encümeninden gelmiş olan, 
Gazianteb ahalisine muavenet için Sıhhiye ve Mu
aveneti içtimaiye bütçesine para ilâvesine dair 
teklifi kanunidir. Bunun ruznameye alınarak 
müstacelen müzakeresi takrirle teklif ediliyor. 
(Muvafık, muvafık, sadaları.) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
Adana ve havalisi mebusları arkadaşlarımızın 
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I müşterek olarak Adana Vilâyetinin işgal altından 
I kurtulan ve sefalet içinde kalmış olan ahalisine 
I muaveneti mümküne ile, gayrimümküne ile değil, 
I muavenet edilmesi hakkında takrir ve temenni

leri üzerine henüz hiçbir şey yapılmamıştır. Bu 
vesile ile onu da hatırlatmak istiyorum. Bu tek
lif hakkında hiçbir muamele yapılmamıştır. 

RElS — Efendim, Ali Cenani Beyle rüfeka-
sınm iki teklifleri vardır. Birisi müstacelen müza
keresini rica ediyorlar. Müstacelen müzakeresini 

I kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
I edildi. 
I ikincisi; Bugünkü ruznameye alınıp müzake-
I re edilmesini rica ediyorlar. Bugünkü ruzname-
I ye alınıp müzakere edilmesini kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... 
• HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Ne isti
yorlar? istenilen şey nedir? Anlıyalım efendim. 

RElS — Efendim, Gazianteb ahalisine mua-
I venet olmak üzere Sıhhiye ve Muaveneti Iç-
I timaiye bütçesine bir miktar meblâğ ilâvesi-
I no dair bir lâyihai kanuniyedir. Encümen-
I den de çıkmış bugün. Şimdi müzakeresini ka-
I bul edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 

edilmiştir, efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ma-

I üyeden istizah; Dahiliyeden sual takririm var. 
I Okunmadı. 

RElS -— Okuyacağız, efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fa-

I kat ruznameye geçtiniz. 

Riyaseti Celileye 
Gazianteb kasabasının düşmanla vuku-

I bulan mücadelesinde kamilen harabolduğu ve 
I ahalisinin kısmı azamı servet ve medarı mai-
I setlerini tamamiyle kaybettikleri cihetle bi-
I mennihilkerim yakında kasabanın iadesi ha

linde ahalinin Anteb'e sevk ve iskân ve iaşe 
ve mesailerini tanzim ve muhtacinin hanele
rini mehmaemken tamir ve bikes ve bivaye 

I etfalin ibate ve iaşeleri için darüleytam te-
I sis etmek üzere şimdilik cüz'i bir miktar mua

venetti maliye temini maksadiyle tanzim et
miş olduğumuz kanun lâyihası merbutan He-

I yeti Celileye arz ve takdim kılındı. Anteb 
ahalisinin mukaddes maksadı millîyi müdafaa 
ve muhafaza için kalplerindeki azim ve iman 

I ve bazularındaki kuvvetten başka bir vasıta-
I lan olmadığı halde düşmanın önüne bir 
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şeddi ahenin gibi durarak bütün Anadolui Şar
kiyi yalnız başına müdafaa ettikleri ve bu 
yüzden her aile az çok şehit vererek muhtacı 
muavenet bir hale geldikleri cihetle Heyeti 
Celilenin şu cüzi muaveneti diriğ etmiyeceğin-
den ümit varız. 

19 Teşrinisani 1337 
(Gazianteb Mebusu Gazianteb Mebusu 

Ali Cenanı Kiline Ali 
Gazianteb Mebusu Gazianteb Mebusu 
Abdürrahman Lâmi Ragıb 

Gazianteb ahalisine muavenet hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gazianteb'e iadeten iskân 
edilecek ahalinin sevk ve iskân ve iaşe ve me
sailerinin tanzimi için Sıhhiye ve Muavene
ti İçtimaiye Vekâleti bütçesinin 180 nci fas
lının 4 ncü iskân masarifi maddesine 20 000, 
yedinci iaşe masarifi maddesine 20 000, seki
zinci sevkiyat masarif maddesine 20 000, mu
hacirin ve mülteciler için küşadolunacak darül-
mesailer ile öksüz yurtları maddesine 20 000 
lira tahsisatı munzamma verilmiştir. 

MADDE 2. — Haneleri tamire kudreti ma
liyeleri olmıyan muhtacin hanelerini tamir için 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti büt
çesine - Muhtacin hanelerinin tamiri - namiyle 
müceddeten küşadedilecek mükerrer 180 (A) 
faslına 40 000 lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu tahsisatın 1337 senesi 
zarfında sarf edilemiyen miktarı 1338 senesin
de devren sarf edilecektir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Ahiren istirdadedilen Gazianteb ahalisinin 

sevk ve iskân ve iaşe ve muhtacin hanelerinin 
tamirine sarf olunmak üzere muhacirin bütçesi 
faslına zâmimeten ve ilâveten .120 000 lira tah
sisat itası hakkında Gazianteb Mebusu Ali Ce-
nani Bey ve rüfekasmm teklifi kanunileri ve 
merbutu esbabı mucibe mazbatası Maliye Ve
kili Hasan ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili Refik Beyefendilerin huzuriyle encüme
nimizde tetkik olundu. Gazianteb ahalisinin gi-
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I riştiğimiz şu mücadelei milliyede gösterdikleri 

measiri celâdet ve hamiyet başlıbaşma bir âbi-
dei zafer teşkil ederek tarihimizi ve mefahiri 
milliyemizi tezyin etmiş ve bu mücadelei dili-
rânede şüphe yoktur ki, birçok şehit vermiş ve 
bir hayli aileler başka yerlere nakledilmiş ve 
kasabada bir cihanı husumetin gösterdiği asarı 
gayız ve tehacüm karşısında ibraz eylediği hü-
dapesent mukavemetin tesiriyle bugünkü hali 
esef ve harabiyi iktisabeyl emiştir. Binaenaleyh 
Türklüğün hamaset ve celâdet vadisinde bir 
timsali şehametini göstermiş olan bu memlekete 
ve ahalisine fedakârlıklarının üşür miktarım 
bile teşkil edemiyecek derecede cüzi olan bu 
muaveneti milleti necibenin memnuniyetle ifa 
edeceğine kuvvetle iman eden encümenimiz bu 
teklifi kabul eylemiştir. Vakıa gerek ilcaatı 
harbiye dolayısiyle ve gerekse akur düşmanımı
zın kasdi cinayetleri neticesinde hayli kura, ve 
kasabatımızm. kısmen veya tamamen duçarı 
harabı olduğu gayrikabili inkâr ise de Anava
tandan ayrılmamak yolunda can, mal, fedakâr-
lığiyle Türklüğün azim ve imanını bu kadar 
yüksek ve ilâhi bir tarzda gösteren Gazianteb'
in duçar olduğu hali harabi de celâdeti kahra-
mananesi kadar müstesnadır. Birinci maddenin 
ihtiva ettiği 80 000 lira Gazianteb ahalisinin 
memleketlerine iade edilebilmeleri için ücreti 
nakliye ve iaşe ve emri iskânları olarak vukuu 
zaruri olan masarif at karşılığıdır ki, esasen 
Heyeti Umumiyece istirdadedilen mahalle aha
lisine ve mahallerine iade edilecek muhacirine 
muavenet için kabul edilen kavanin ahkâmına 
da muvafıktır. 20 000 lirası ise şüheda eytamı
nın muhafaza ve siyanetiyle beraber, terbiye ve 
tahsillerine ve hayatı maişette bir uzvu müfit 
ve müstahsil olmalarına hadim olacak darüley-
tam küşad ve darülmesailer tesisi masrafını ih
tiva etmektedir. Kanlarını bu milletin refah ve 
ilâsı yolunda seve seve akıtmış olanların mille
tin agüşu siyanet ve himayesine bıraktıkları 
masumlarının tahsil ve terbiyelerine ve bikes 
dul kadınların maişetlerinin temini için darül-
mesailerde çalışmalarına müzaheretin vüeubu 
şer'i ve mantıkisi her halde cayi münakaşa de-

j ğildir. Ancak, vaziyeti maliyemiz bu müessese-
| lerin istilzam edeceği masarifi daimeye gayri-

müsaidolacağı Maliye Vekili Beyefendi tara
fından dermeyan ve bu maddede mezkûr mas-

' rafın yalnız tamir ve inşa masrafı namiyle ye 
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bir. defaya mahsus olarak kabul edilebileceği 
ityan olunmuş ve sahibi teklif Gazianteb mebus-
larmea da bu nokta teslim edilerek, ol veçhile 
muavenetin bir defaya kasrı encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. İkinci madde hemen ka
milen denilecek derecede harabolan hanelerin 
ashabını yerleştirmek behemahal bu hanelerin 
tamirine vabeste olup vaktü hali müsaidolanla-
rm kendi hanelerini tamire sâi olacakları şüp
heden beri ise de, kamilen servetlerini kayb
eden muhtacin hanelerinden birer cüzülerini 
kabili sükna bir hale getirmek için 40 000 lira 
tahsisat itasına dair olup iadeten sevk ve is
kân olunacak ahalinin şedaidi şitâiyeye karşı 
mevasız bırakılması bittabi muvafık olamıya-
eağma nazaran,' mezkurul miktar tahsisatın da 
kabulü tensibedilmiştir. Tafsilâtı ânifeye bina
en teklifi kanuninin iktisabettiği şekil tesbit ve 
rapdolunmakla lieclittasdik Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. . 

4 Kânunuevvel 1337 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Saruhan Antalya İçel 
Reşad Bulunamadı Bulunamadı 

Âza Âza Âza 
Siverek Yozgad . Ertuğrul 

Sırrı Süleyman Sırrı Mustafa Kemal 
Âza Âza 

Gazianteb Konya 
Ali Cenani Kâzım Hüsnü 

Gazianteb ahalisine muavenet hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Gazianteb ve kurasına iade
ten iskân edilecek ahalinin sevk, iskân, ve iaşe-
leriyle mesailerinin tanzimi için küşadedileeek 
darüleytam ve darülmasainin- masarifine medar 
olmak üzere 1337 senesi muhacirin bütçesinin 
180 nci faslının 4 ncü iskân, 7 nci iaşe, 8 nci 
sevkiyat ve 14 ncü müessesat maddelerine ilâ
veten yirmişer bin lira tahsisat ita olunmuştur. 

MADDE 2. — Kudreti maliyeleri müsaidol-
mıyan muhtacin hanelerinin tamiri için 1837 
senesi muhacirin bütçesinin yeniden küşadolu-
nan (180 A) Gazianteb muhtacin hanelerinin 
tamiri faslına 40 0000 lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu muhassasatm 1337 şe
nel maliyesi nihayetinş kadar sarf edüemiyen 
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miktar 1338 senei maliyesi zarfında dahi sarf 
edilecektir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. -— İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletleri 
memurdur. 

REİS — Buyurun Ali Genani Bey. 

ALİ GENANİ B. (Gazianteb) — Tarihin 
itilâ kesbettiği zamandan beri Asyanm ve hattâ 
Avrupanm Şark aksamında vukubulan, inkılâp
ların bâisi olan Türk milleti her türlü asarı ce
lâdet göstermiştir. Zaferde, hücumda ne kadar 
celâdet göstermişse müdafaada da aynı şiddet ve 
aynı metanet ibraz eden necip milletimiz Vidin, 
Silistre, Plevne müdafaasında göstermiş olduğu 
ulvi celâleti, halihazırda düşmanının birçok asa
rı cedidei muhribesine karşı elinde yalnız tüfengi 
ve sopası ve kalbinde imanından başka bir çaresi 
olmıyarak, dişiyle, tırnağiyle Anteb müdafaasın
da göstermiştir. Ve bu griştiğimiz dâvayı millî
de Türk azim ve imanının bariz bir âbidesi şek
linde tecelli etmiştir. O müdafaanın teferruatı
na girişirsek Heyeti Celilenizi belki saatlerce 
işgal ederim. Fransızların şehre attığı on beşlik 
top güllelerini topraklar içinde elleriyle ka
zarak içindeki barutu alıp tüfek doldurup isti
mal etmek ve zırhlı otomobillere kama ile hücum 
edip tahribetmek gibi asarı celâdet, on bir aylık 
muhasarada ibraz edilen fedakârlığın pek ufak 
misallerini teşkil eder. Müdafaaya yalnız şehrin 
erkekleri değil, kadınları ve çoluk çocukları bile 
iştirak etmiştir. Hattâ efendiler bu istediğimiz 
tahsisatın içersinde darüleytam tesisatına sarf 
edeceğiniz kırk bin lira, en büyüğü on iki ya
şında en küçüğü sekiz yaşında olarak teşkil edi
len kıvılcım nammdaki' sekiz yüz kişilik bir ço
cuk alayının kopmuş kolları ve kesilmiş ayakla-
riyle yerde sürünen o masumların bir darüley-
tamda hayatlarını temin etmek için istenilmiş 
bir paradır. Diğer altmış bin lira ise sevk ve 
iaşe ve iskân masrafıdır ki, Anteb'den hicret 
ederek Fırat kenarındaki eski mağralarda ve 
Rumkalelilerin lütfen kabul ettikleri samanlık
larda ve ahırlarda oturttukları biçarelerin ora
lardan kaldırılıp şehre getirilerek iskân edilme
si içindir. Diğer kırk bin lira ise; kamilen ha* 
rabolnraş şehir ahalisinin iskânı sırasında birer 
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odasını ve birer mutfak ve birer pencerelerini 
tamir ettirecek kadardır. Eğer Heyeti Celileniz 
bu ufak muaveneti ibraz buyurursa bugün o şeh
rin ahalisini yerine getirerek, iki seneden beri 
çekmekte oldukları mezahim ve meşakkatin mü
kâfatı olarak evlerinde oturtturacağız. 

Bir de şurasını arz ederim ki, deminki affı 
umumi ile aflarını temiııet fiğimiz bâzı kesan 
vardır ki, bugün Anteb'in içinde yine kendi ke-
şanelerinde kemali zevk ve saadetle oturacaklar
dırlar. Onun karşısında müslüman kardeşlerimiz 
perişan bir halde sizin vereceğiniz bu para ile, 
yalnız evlerinde kuru ekmekle geçineceklerdir. 
Onun için bu ufak muaveneti diriğ buyurmıya-
cağmıza eminim. 

REİS — Efendim, Mııvazenei Maliye Encü
menince kanuna dair bir şey söyleneeekse. 

VEHBİ Bf. (Konya) — Efendim bence Mu
vazene Encümeni mazbatayı yazmakta çok zah
met çekmiş, keza Ali Cenani Bey Anteb'in ne 
halde olduğunu ve nasıl zahmet çektiğini an
lattılar. Tabiî bunları içinizde hiçbir arkadaş 
yoktur ki, inkâr etsin, İhtiyaç ise bu da kati
dir. Sonra efendiler, bir şey var; ona razı ola
mıyorum. Güya bütün fedakârlığı ve bütün 
şecaati yalnız Anteb ahalisi ifa etmiş de başka 
yer yapmamış gibi.. Ben derim ki; bugün meni-
ltketin fedakârlık yapmamış hiçbir ferdi yok
tur. Hepsi fedakârlıkta beraberdir, müsavidir. 
Bununla beraber efendiler mademki ihtiyaç 
vardır fedakârlığı yapmak lâzımdır. Lâkin 
paranın karşılığını Maliye Vekili Beyefendi ne
reden buluyor? Şu kürsüde izah etsin, parayı 
verelim 

REİS — Efendim, Ali Cenani Bey cevap ve
receğim diyor. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hayır efendim, Ma
liye Vekili Beyefendi söylesin. 

LÛTFI B. (Malatya) — Efendim, Gazian
teb'in kendi vatanını müdafaada ibraz ettiği 
celâdet; hakikaten tarihlerde medarı mefharet 
olacak bir serlevhayı mübahat teşkil ediyor. 
Buna iştibah yoktur. Fakat bugün aynı hale 
mâruz bulunan bütün vilâyetlerimiz, yani Erzu
rum, Van, Bitlis, Trabzon'un bir kısmı hep ay
nı hale mâruz kalmıştır. Eğer bu hale mâruz 
kalan memleketlerimizi tamamen imar edecek
sek ve bunlar için para tahsis etmek zamanı 
geldiyse ve buna da hakikaten paramız yetişi-
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J yorsa, tabiî hiçbir diyecek yoktur, ve bunu as

la istiksar etmeyiz. Fakat yalnız Anteb'e ve
yahut yalnız bir nokta için para vermek mec
buriyetinde kalıyorsak, rica ederim bu isteni
len kırk, elli, yüzer bin liranın bir kere müfre
datı üzerine mahallî hükümetleri ne gibi bir 
ihtiyacı tatmin için istiyor Ve ne miktar isti
yor istenilen miktarlar ne suretledir Âzami 
derecede midir? Yoksa asgari derecede midir? 
Bir kere bu tesbit edilmelidir. Evvel emirde bu 
anlaşılmalı ve bu vereceğimiz paranın miktarı. 
hakikaten mübrem ve hakikaten gayrikabili iç
tinap bir masraf olduğuna kanaat hâsıl olursa 
vermeliyiz. (Kanaat var sadaları) efendim ka
naat var, bendeniz diyorum ki ; bu ihtiyaç umu
midir. Fakat bugün gösterilen yüz yirmi bin li
ranın ne suretle tesbit edilmiş olduğu ve nerele
re sarf edileceği ve ne kadarı mührem, ne ka
darı gayri mübrem? Yani ne kadarının tehirin
de mahaziri külliye vardır? Bu cihetleri bir ke-

î re nazarı dikkate almalı, ikincisi bugün nıuva-
zenei maliyemizi nazarı dikkate alırsak, (bu pa
ra fıstık üşründen alınır sadası) rica ederim 
düşmanı kendi anatoprağımızdan defi ve tenkil 
için bize en evvel menabii imdadiyemiz kadar 
menabii iktisadiye muaveneti de şarttır. Bugün 
menabii iktisadiyemiz neresidir? Efendiler bil
miyorum. Efendiler, Van, Bitlis, Erzurum, bu vi
lâyetlerden bugün orduya hakiki bir imdat, ha
kiki bir muavenet imkânı yoktur. Onların evle
ri kalmamış, taş, taş üstünde kalmamıştır. Ora
ların ahalisi buralarda sokaklarda perişan sürü
nüyorlar burada ölenlerini kefensiz gömüyoruz. 

Ondan sonra efendiler, bugün Hükümetin 
devairi resmiyesinde istihdam ettiğimiz memur
lara maaş veremediğimizden dolayı suiistimalât 
ayyuka çıkmıştır. Fenalık gittikçe tevessü edi
yor. Buna tabiî bütçemizin muvazenesi takabül 
etmediği içindir ki, biz bu hali bildiğimiz halde 
önünü alamıyoruz. Şimdi ordunun bütün ihtiya-
catını tatmin edebiliyorsak, en evvel bize lâzım 
olan budur. Ordunun ihtiyacını tatmin ettikten 
sonra kalan paramızı memurin maaşlarına ve 
bundan da artarsa bunlara verelim, varsın mem
leketlerini imar etsinler. Orası da vatanımızdır. 
Vermiyelim demiyoruz. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Anteb öyle de-
ğildir. 

LÜTFİ B. (Devamla) — Her yer böyledir. 
(Değildir sesleri) Efendim Şark vilâyetleri 
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mademki düşman istilâsına mâruz kalmıştır, 
mademki, bugün oralarda harbin met ve cezir 
sahalarını teşkil etmiştir oradaki ahali de peri
şandır, perişan olan halkın birinin diğerinden 
farkı yoktur efendi. İşte Van, Bitlis, Erzurum 
ahalisi tohumsuzdur. Onlara da yardım etmeli
yiz. Yapacaksak umumi yapacağız, yoksa hususi 
bir yere yardım yapamayız. Paranız çoksa iste
diğiniz kadar yapabilirsiniz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey 
lehte ve aleyhte sÖyliyecekler tefrik edilsin. 

SIRRI B. (İzmit) — Zamanımızda milletlerin 
döktüğü kan, hukuku siyasiye temin eder. Millet
lerin temin ettikleri hukuku siyasiye, döktükleri 
kanın azlık ve çokluğu ile mütenasiptir. Hattâ 
Hükümeti mctbualarına isyan eden kavimlerin 
uzun müddet kan dökmesine, birgün gelir ki, mi-
leli saire hasbel insaniye müdahale ederek mâni 
olurlar. Bunların tâbi oldukları Hükümet artık 
işe ehemmiyet vermiyor der ve işe müdahale eder
ler. Bu da gösteriyor ki, zamanımızda dökülen 
kanların kıymeti mahsusası vardır. Gazianteb 
ise, bu kam kendi mefkuresi, kendi ırzının se
lâmeti namına, dökmüştür. 

LÛTFl B. (Malatya) — Para için dökmemiş
tir. 

SIRRI B. (Devamla) — Onun için iki ciheti 
nazarı dikkate almak lâzımdır. Birisi, fazilet pe-
restişkârı olan milletler, mileli saire, hak ve hu
kuk müdafii olan Gazianteb'e her halde tarihi 
beşeriyette bir mevkii mahsus verirler ve onun 
harekâtını tebcil ile yâ'dederler. Bunu bildikten 
sonra mileli sairenin vereceği bu kıyamete naza
ran bizim nasıl, ne kadar düşünmemiz icabeder/ 
Biz kendimizi takdir edelim. Filvaki Islâmın ta
rihi baştan başa mefahir ile doludur ve ondan 
dolayı da İslâm tarihindeki mefahiri düşünerek 
Anteb'e yalnız Gazi unvanını vermekle iktifa et
tik. Fakat biz kendi ananemize riayeten ona bir 
unvan vermekle oradaki biçaregânm üzerine el
bise mi yapmış oluyoruz? 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Hayır 
yanlış anladınız. Gazi unvanına evvelce istihkak 
kesbetmiş olduğunu arz ettik. 

SIRRI B. (Devamla) — Ha teşekkür ederim. 
Emin olalım ki, şu asırda Anteb kasabası Hıris-
tiyanlara makar olsaydı ve onun muhacirleri Hı-
ristan olsaydı, onların göstermiş olduğu celâdet 
kendi mensubolduğu kavmin ve mensubol.duğu 
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milletin dindaşlarının o kadar galeyanını mucib-
olur ki, bugün orasının taşları bile altından ya
pılabilirdi. 

VEHBİ «Ef. (Konya) — (Beyefendi olursa ya
pılır. Maraş düşmanı fonlardan daha evvel kotv-
du rica ederim. Reis Bey milletler tefrik edil
mez. 

SIRRI B. (Devamla) — Biz mefahirimize 
sadık kalmak istersek, oradaki şühedanın ke
miklerini sızlatmamak arzu edersek fbu mese
leyi, ğattâ münakaşa etmeksizin kalbul etme
liyiz. (Alkışlar) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Gazianteb'in me-
nakıbı kahraman annesi hakkında söz söyilemi-
yeceğim. Bütün bu menakıibı tadihiyeyi1 işite 
işite 'buradan mülhem olan Meclisi Âliniz An-
tebe Gazi unvanını tevcih etmişti ve (bu bütün 
o memleketin menaikibını tasvire kâfi bir keli
medir. Gazi demek, 'hak ve 'hayatını müdafaa 
ederken ölümün (her türlü tmıehalikine «göğüs ge
rerek ve nihayet hakkı (hayatını temin ve (ikti-
salbeden kimselere verilen unvandır, işte Anteb 
•beldesi de «bu suretle (Gazianteb) oltoıaya kes-
ıbi istihkak etmiştir. Memleketin her tarafın
da millet feda/rkârhk yapmıştır, bu şüphesiz
dir. Fakat memleketin her tarafını muzlim bir 
perde, velev muvatekat (bir zaman için olsun, 
ihata ettiği zamanda, Cenuptan parlıyan ve 
bu muzlim (bulutları kendi ziyasiyle yavaş ya
vaş aydınlatmaya başlıyan ve ilk evvel mumu
nu parlatan Anteb yıldızı lolimuş/tur. Onun için 
bu seksen ıbin, yüz yirmi hin lira kadar (bîr 
meblâğ Gazianteb'in kendi hakkı hayat ve İs
tiklâl mücahedesinde yaptığı fedakârlık, akıt
tığı 'kanlar yanında hiç mesabesinde birşeydir. 
O memleket düne fkadar düşman istilâsı altın
da bulunuyordu. 4Hatfeuiki bu ıgün düşman is
tilâsından kurtulmuş. Anavatana iltihak etmiş
tir. Bu ana kadar hakkı İstiklâl ve hekasını te
min etmek için kan döktüğü Hükümetinin sa-
yei re'fetine girmiş (bulunuyor. Şümdi Şu vazi-
yette orada sönen hanemanlar ve bu maksat 
için akan (kanlardan hâsıl olan boşluklar, ye
timler ve sair mekteplere,, karşı istenilen yüz 
yirmi hin lira bir meblâğ Meclisi Âliniz tara
fından çok göralmiyecektir zannederim. Yal
nız şunu Heyeti Celilenize hatırlatmak isteriın-
»ki: 7 Mart tarihinde (burada bir karar vermiş
tiniz. Biz o "beldeyi altından yapacağız demiş
tiniz. 
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Halbuki şimdi altın istemiyorlar. Efendiler, 

cüzi bir meblâğ istiyorlar. Bu para orada çar
pışan mücahitlerin, şehitlerin, yıkılan hanü-
manlarma tahsis edilecektir. Bendeniz müzake
re edilmiyerek kabulünü teklif ediyorum. 

ŞEREF B. (Edirne) — Bendeniz dikkat et
tim. ki, bütün .Mecliste şurada söz söyliyen ar
kadaşların kâffesi, Türk'ün tarihi şehametindç 
bir mevkii bulunan ve Meclisi Âlinizin yedi 
Mart tarihindeki kararı veçhile onun altından 
yaptırılacağına dair olan vâ'dini hatıtlıyarak 
bu istenilen tahsisatı verecek, buna şüphe yok, 
yalnız sizden... (Para yok, sadaları) Onu da hal
ledeceğim. Bugün sizden nakden para istemi
yorlar. Nakden veriniz, demiyorlar. Yalnız ma
liyenin oraya vereceği bir havaleden ibarettir. 
(Havale nedir?, sadası) O havale ora halkının 
vereceği bir paradır. Bunun şekli yoktur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Vardır. 

ŞEREF B. (Edirne) — Lûtfi Beyefendi ben 
söylerim, sonra zatıâliniz gelir cevap verirsiniz. 
Âdabı münazaraya riayet edin. 

Sonra dikkat etmelidir k i ; Türk tarihini ya
şatırken Anadolu ve Rumeli'nin bütün iman ta
şıyan evlâdı hepsi buna iştirak etmiş ve bu dâ
vayı sonuna kadar götürecektir. Evlâdı vata
nın birbirine esbabı rüçhaniyeti yoktur. Bina
enaleyh, şu şunu yapmıştır, bu bunu yapmış, 
demiyeceğiz. Erzurum halkı, Erzurum'un ka
dınları, Erzurum'u saçlariyle müdafaa ettiler. 
Ta 93 seferinde o menakip Türk tarihine geç
miştir. Binaenaleyh, herkes böyledir. Bugün 
mevzuubahsolan şey, Anteb'in yaralı ahalisi ve 
sekiz yaşından on iki yaşma kadar çocukları
nın tırnaklariyle müdafaa ettikleri memlekete 
bir kapı, bir pencere koymak için gelmiştir. Si
zin, Büyük Millet Meclisinin kapısında bke yar
dım ediniz, diyorlar. Bunu Büyük Millet Mec
lisinden istiyorlar. Bunu kıskanıyor musunuz f 
İşi vicdanınıza havale ediyorum. Bunu bilâmü-
nakaşa kabul etmenizi istirham eylerim. 

REİS —. Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. Söz istiyen dört arkadaşımız da var. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

12.1337 0 : 1 
Gazianteb ahalisine muavenet hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Gazianteb ve kurasına iade-
ten iskân edilecek ahalinin sevk, iskân ve iaşe-
leriyle mesailerinin tanzimi için küşadedilecek 
darül eytam ve darülmesainin masarifine medar 
olmak üzere 1387 senesi muhacirin bütçesinin 
180 nei faslının dördüncü iskân, yedinci iaşe, 
sekizinci sevkiyat ve on dördüncü müesscsat 
maddelerine ilâveten yirmişer bin lira tahsisat 
ita olunmuştur. 

RE.İS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı ? Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Kudreti maliyeleri müsaidol-
mıyan muhtacin hanelerinin tamiri için 1337 se
nesi muhacirin bütçesinin yeniden küşadolunan 
(180 A) Gazianteb muhtacin hanelerinin tamiri 
faslına 40 000 lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Reis Bey, kanun tâ
yini esami ile reye vaz'olunsun. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu muhassesatm 1337 senei 
maliyesi nihayetine kadar sarf edilemiyen mik
tarı 1338 senei maliyesi zarfında dahi sarf edi
lecektir. 

REİS — 3 ncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

REİS — 4 ncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletleri 
memurdur. 

REİS — 5 nci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 5 nci madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyini
ze arz edeceğim. (Ekseriyet yok, sadaları) 

Müsaade buyurun efendim, bendenizin vazi
fem zili üç dakika çalmaktır. Tabiî arkadaşlar 
gelirler. * 

İstihsali ara hitam bulmuştur. Beş dakika te-
I neffüs. 
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— Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
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RElS — Celseyi küşadediyorum. 
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«3. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Tedrisatı 
iptidaiye Kanununun 15 nci maddei maddele-
sinin ilgasına d\air kemim teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası 

REİS — İçel Mebusu Ali Rıza Efendinin Ted
risatı iptidaiye Kanununun 15 nci maddesinin 
tadili hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var 

21 . I I . 1337 
Lâyiha Encümeni 

Aded 
130 

Tedrisatı İptidaiye Kanununun, tedrisatı mez-
kûre vergisinin sureti tarh ve tevzii hakkındaki 
15 nci maddesinin ilgasiyle tedrisatın mahalle-
rince ittihaz olunacak tedabiri saire ile temini 
idaresi ve idamesi ve mezkûr vergiden tahsil 
edilmiş mebaliğin ashabına şahıs beşahıs tevzii 
ve iadesi teklifini havi İçel Mebusu Ali Efendi
nin lâyihai kanuniyesi eneümenimizce tetkik 
ve mütalâa olundu. Derdesti müzakere bulunan 
nevahi ve idarei hususiyei vilâyat kanunların
da bu hususu temin edecek ahkâmın mevcud-
olmasma ve ekser mahaller varidatı hususiye 
bütçelerine irad kaydedilerek tasdika iktiran et
miş bulunan mezkûr verginin ashabına iadesine 
imkânı maddi ve kanuni bulunmamasına bina
en teklifi mezkûr eneümenimizce reddedilmiştir. 

piha Encümeni Reisi 
Lâzistan 

Esad 
Âza 

Mardin 
M. Midhat 

Âza 
Mardin 
Derviş , 

Mazbata M. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Âza Âza 
— — 

Âza 
Mustafa 

VEHBİ E l (Konya) — Efendim, sahibi 
takrir Ali Efendinin vermiş olduğu maddei 
kanuniyenin iki şıkkı havi olduğu anlaşılı
yor. Şıkkın birisi Tedrisatı iptidaiye Kanu
nunun 15 nci maddesinin lağvı diğer şıkkı 
da şimdiye kadar bu maddei kanuniyeye isti
naden tahsil edilmiş varsa sahibine ret ve 
iadesi... Halbuki bu para Maarif Vekâletine 
yahut varidatı hususiyeye gitti. Onun reddi 
doğru değildir. Fakat 15 nci maddenin lağ
vına gedince hakikaten lâzımdır. Efendiler, 15 
nci madde memleketin tahribatı için yapılmış 
bir maddedir. Yoksa maarifin tezyid ve te
rakkisi için değildir. Sebebine gelince hepiniz 
biliyorsunuz ki, Hükümetin yüz lira matlu-
batı olan bir karyeden maarif için beş yüz 
İka isteniliyor. O karye bunun altından kal
kabilir mi; hangi köy bunu ifa edebilir! Ka
rarsız, mizansız, mantıksız bir maddedir bu. 
Onun için o maddenin lağvı ile halkın haline 
münasip ve kaldırabileceği bir raddede bir 
maddei kanuniye yapmak lâzım. Yoksa 15 nci 
madde hakikaten köylüleri harabetmiştir. Köy
de mektep yok, Maarif Vekili haydi bir emir 
veriyor, «mektep olsun olmasın her köyden 
bir vergi tahsil olunacaktır» diyor. Mektebi 
olan köy de veriyor, mektebi olmıyan köy
lerde matlubatı Devletin 3 - 5 misli para tev
zi olunuyor. Fukaranın döşeği, yorganı, ke
çisi satılıyor, bu para toplanıyor. Meclisi Âli
nin buna taraftar olcağmı zannetmiyorum. Ye
rine Maarif Vekili diğer bir madde getirsin 
tasdik edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaade buyurun, Encümen namına soy-
liyeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - - Efen

dim Vehbi Efendi hocanın da izah buyur-
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duklan gibi İçel Mebusu Ali Efendi lâyihai t 
kanuniyesinde Tedrisatı İptidaiye Kanununun 
15 nci maddesinin ilgasını ve bir de bu madde
ye istinaden tahsil edilmiş olan paraların iade- 1 
sini teklif ediyor. Malûmuâliniz Tedrisat İptidai
ye Kanununun 15 nci maddesinde gösterilen ver-

-gi; mahallî mecalisi idaresi marifetiyle her şahsın 
servetine ve iradına göre tevzi edilen bir ver
gidir. Kanunun bu maddesinin ilgasına ge
lince; Dahiliye Encümeninde derdesti müza
kere îdarei Hususiyei Vüâyat Kanunu vardır. 
Orada bu maddede vâridolan mahzur tama-
miyle nazarı dikkate alınmıştır. Bu kanun, 
Tedrisatı iptidaiye meclislerinin ittihaz edeceği I 
tedabir ile tedbir edilsin diyor, sonra tahsil edil
miş olan paraların da iadesini talebediyor. Tek
lifinin bir şıkkı da budur. I 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Tedrisat. 
mahallî nasıl idare edecek? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Ted
risatı, mahallî ne suretle idare ederse etsin, mu- I 
ayyen değildir. Paranın iadesi meselesine gelin
ce : Malûmuâliniz bu para ekseri yerlerde tah
sil edilmiş ve hattâ bütçeye de irad kaydolarak I 
Dahiliye Vekâleti tasdik etmiş. Bugün sarfedi-
liyor. Sonra bir kasabada beş yüz hane var. 
Dört yüzü vermiş ve yüzü bundan istifade ede- I 
cek. Bunun iadesine esasen bir kere imkân yok- I 
tur. Binaenaleyh bu kanunun bu maddesinin ta- I 
diline şimdilik* imkân olmadığından encümen bu I 
teklifi reddetmiştir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Maarif 
Vekili Beyin evvel emirde bu hususta noktai mı- I 
zarlarını dinlemek isteriz. Sonra sözümü söyli- I 
yeeeğim. I 

REİS — Maarif Vekili Beyefendinin noktai 
nazarını Meelisi Âli her vakit istiyebilir. Şimdi I 
bu teklifin Lâyiha Encümeninden diğer bir en- I 
eümene havale edilip edilmemesi veyahut reddi 
mevzuubahistir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
menin mazbatasını bir kere veye koyunuz, on
dan sonra icabederşe müzakere açılır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Tedrisatı İptidaiye 
Kanununun 15 nci maddesi zannederim beş altı I 
seneden beri hemen hiçbir yerde tatbik edilme- I 
mistir. Ancak bu sene Maarif Vekâletinin taki- I 
bi üzerine pek çok yerlerde, tatbik edilmiştir. I 
Bu teklif gerek bundan evvelki senelerde gerek | 

.1337 C : 2 
bu sene tatbik edilen yerlerde, ahaliye mühim 
bir kâr teşkil etmiştir, ve ahalinin bihakkin şi-
kâyatmı mucibolmuştur. Çünkü bu tekâlif hem 
memleketin maarifini tatmin edememiştir. Yani 
tedrisatı iptidaiyeyi temin edememiştir. Hem de 
tedrisatı iptidaiye ile hiçbir alâkası olmıyan bir
çok köyler bu bârdan ezilmiştir. (Doğru sesleri) 
Binaenaleyh Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
nci maddesinin badema kabili tatbik olmadığını 
ve cebren tatbiki halinde ahaliye büyük bir ade
mi hoşnudi geldiği ve geleceği cihetle 15 nci 
maddenin tadil veya ilgası cidden şayanı teem
müldür. Ancak şu mesele münasebetiyle yine 
memleketin en büyük yarasına temas edeceğim. 
Malûmuâlileri biz bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
yaptık. Biz bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile; 
memleketin şuabatı idariyesinin eşkâline ait 
desatiri gördük. Maarifi mahallerine verdik, 
Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanununun kısmı ida
resine tevfikan mahalleri bu Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun kâffei aksamının tatbikinden sonra 
maarifin alacağı vaziyet ne olacaktır! Ve bu va
ziyete göre maarifin varidatı ne olmak iktiza 
eder? Buna dair Maârif Vekâleti bir kanun ha-
zırlıyarak, müstaceldi Meclise getirmelidir ki, 
memleketimizin halkı bir an evvel bu lüzumsuz 
bârların, tekliflerin altından çıkmış olsun. Eğer 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu - ki her vesile ile ona 
dört elle sarılıyoruz - tatbik edilecekse... Meclisi 
Âli bir Teşkilâtı Esasiye Kanununu tanzim et
mekle müftehir ise, işte onun bir an evvel tat
bikini görmeliyiz ve o kanunun hini tatbikin
de maarifi iptidaiye ve tâliye mesaili de tama-
miyle halledilecektir. Binaenaleyh Maarif Ve
kili maarifin alacağı vaziyete dair, diğer vekil
ler de diğer devairin kesbedeeeği vaziyete göre, 
lâzımgelen kanunları şimdiden tanzim ederek, 
Meclise vermelidirler. Zira mesele çok mühim
dir ve bozulacak, yıkılacak olan yalnız Tedri
satı İptidaiye Kanunu değildir. Memleketi ezen, 
üzen, gayritabiî sakim birtakım usul ve kavanin 
vardır ki, bunları da yıkmak ve bir an evvel mem
leketi bunlardan kurtarmak lâzımdır. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Muhterem arkadaşlar, 
refikim Ali Efendinin vermiş olduğu Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun tadiline dair teklifi pek 
musip bir tekliftir. Tedrisatı İptidaiye Kanu
nunun 15 nci maddesi, bir köyde inşa edilecek 
mektebin ve o köye gönderilmesi lâzımgelen mu
allimlerin masarif a t, maaşa t ve sairesini tama-

28 — 
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men, o köye tahmil etmiştir. Bunu ne dereceye 
kadar kabiliyeti tatbikıyesi olduğunu bu kere 
tatbikatında gördük. O köye gönderilen mual
limlerin, meselâ altı dershaneli bir mektebe tâ
yin edilen üç muallimin maaşatı; masarif atı za-
ruriyesi ile beraber, bilfarz .1 600 lira, o köy
den tahsil ediliyor. Memleketin müdafaası için 
yirmi sınıf halk tahtı silâhta bulunuyor ve bun
ların ailei metrukelerine terk etmiş oldukları 
infak ve iaşelerine ait ağnam, mevaşi, zahair 
ve saire satılmak suretiyle o üç muallimin ma-
aşat ve masarifatı temin ediliyor ki, bu şekil tah
sil, memlekette pek fena bir hoşnutsuzluk tev
lit eyliyor. Efendiler bu maddenin ciheti tat-
bikıyesinde son derece müşkülât görülmüştür. 
Hattâ tahsildarlar kovulmuş, Hükümetle halk 
arasında, yekdiğerine taban tabana zıt mudare-
beler, hattâ isyana kadar mukavemetler husule 
gelmiştir. Bu kanunu; İstanbul - ki her bir (hu-
susatta teşkilâtı muntazam olduğu halde Meclisi 
Umumisi 1335 senesinde tatbika karar verdiği 
halde, tatbik edilememiştir. Rica ederim elli ha
neli bir köyde; yirmisi Harbi Umumide şelıidol-
,.mş diğerleri de şimdi müdafaai vatana koşmuş, 

cride kalmış on hane. On haneye inhisar eden 
bir köyden bin beşyüz lira tekâlif tahsiline kalkı
şılırsa; o köyden bul beş yüz lirayı almak için 
ne yapmalı? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Köyü satmalı... 
ŞEY KÎ B. (Devamla) — Evet köyü satmak 

lâzımgeliyor. Yani bu dereceye kadar ileri varı
lıyor. Köylünün bu yüzden arazisi satılıyor, 
ağnam ve nevaşisi satılıyor ve bu suretle fevkal
âde ademihoşnudi tevlidediliyor. Saniyen gön
derilen muallimler kimlerdir? Efendiler biz böy
le bütün köylere muallim gönderecek kadar bir 
müessese meydana getirmemişiz... Nerede darül-
muallimler? Muallim diye falan efendinin ve 
falan efendinin tavsiye ettiği birini veya bir 
daire kaleminden bir efendiyi alıyorlar gönde
riyorlar ve askerden adam kurtarmak için yeni 
yeni mektep ihdas ediliyor. Mektepten köylünün 
haberi olmaksızın, para almak için köylüye bir 
bâr yükletiliyor. Her halde arkadaşımın ver
diği takrir pek musiptir. Bir an evvel bu ver
ginin ref'i ve ilgası Meclisi Âlinin en güzel bir 
tedbiri olacaktır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Tedrisatı 
İptidaiye Kanunu takriben bundan dokuz sene 
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evvel yapıldı. O vaktin maarif nazırı bey tedri
satı iptidaiye müdürünü sıkıştırıyor ve falanca 
güne kadar kanununu, hazırlar getirirsen yerinde 
oturacaksın, yoksa seni azledeceğini diyor. Bu, 
hoca Nasreddin'in hesabına döndü aceleye geldi. 
Zarfın dışarısında yazı olmadığı gibi içerisinde 
de yoktur kabilinden, alelacele zavallı adam bir 
kanun yaptı,takdim etti. Şimdide hepimiz mütte-
fikan kanunun bir maddesi aleyhine hücum ettik, 
ekseriyete yakın bir ittifakla... Halbuki bendeniz 
kanunun birçok yerlerinde boşluk olmakla bera
ber bu maddenin tamamen aleyhinde değilim. 
Çünkü tedrisat icrası tamamiyle imkânsız bir 
hale gelecektir. Muallimlere zaten maaş veremi
yoruz... Büsbütün veremiyeceğiz... 

BÎR MEBUS BEY — Ne lüzum var, efen
dim? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — O halde 
mektepleri de açmıyalım. Efendiler, muallimlerin 
kararını duyuracaksınız... Gökten maide inmez 
ya.... Bunların kamı doyurulacak... Bâzı yerler
de bu tevziatı yalnız köy namına yapmışlar, 
halbuki kaza namına yapmalı... 

ŞEVKİ B. (İçel) — Kanun öyle değil... 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Birçok 
yerlerde gördüm, her köy mektebinin ve mualli
minin masrafını vermeye mecburdur. Fakat tev
ziatı kaza namına yaparsanız, yük biraz hafif-
leşiyor. Birçok mahallerde tevziat hususunda ih
timal birçok fenalıklar olur. Eşraf istisna edilir 
ve bu paralar dul ve öksüzlerin üzerine yükleti
lir... Bu suretle haklı şikâyet oluyor... Efendiler 
eğer biz maddeyi, ahvali hazıra dolayısiyle tehir 
ve ıskat edecek olursak, muhasebei hıısusiyeler 
iflâs edecektir. Bunu bilin ...Tevziatta icrayı mâ-
dalet edilir ve fukaranın zarureti göz önüne alı
nacak olursa her halde daha iyi olur. Biz, Maa
rif Encümeni; Maarif Vekili Beyefendi ile düşü
nüyoruz. Herhalde maarifimize bir veçhe tâyini 
için bir kanunu esasi yapmak üzere çalışacağız. 
Bir Maarif Vekili geliyor, ben maarifi millîleş-
tireceğim diyor, öteki ben gençleştireceğim di
yor. Ya yarın biri de ben kocalattıracağım der
se... (Handeler) Vay muallimlerin başına gelen
lere.... Yüzlerce ehli tecrübe maarif müdürü ve 
yüzlerce ehli tecrübe muallim azlediliyor, çıkarı
lıyor. Ve maarif işleri bir oyuncak oluyor. 

ALİ Ef. (İçel) — Hangi mektepte kitap gö
rüyoruz 1 



î : 12Ö 5 . ] 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Efendim 

rica ederim o mesele başka.... Sonra şunu da iti
raf edelim arkadaşlar halk birçok ağır vergile
ri verirken ve hattâ malının yüzde kırkını ve
rirken şikâyet etmiyor da köy hocasına ve mas
rafına geldi mi şikâyet ediyor. 

BEYNAMLI MUSTAFA Ef. (Ankara) — 
Ama hoca yok ki.... 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Olan yeri 
de var. Büsbütün yok değildir. Sizin köyünüzün 
hocası fena mıdır? Rica ederim. 

BEYNAMLI MUSTAFA Ef. (Ankara) — 
iyidir. 

BESlM ATALAY B. (Devamla) — İyi yer
leri de vardır. Fena yerleri de. Ne hepsi iyidir, 
ne de hepsi fenadır, diyemem. Arz ettiğim gibi, 
köylü, jandarmanın tazyiki altında ezilirken şi
kâyet etmez de köy hocasına verilecek on para 
için şikâyet eder... Dikkat ediniz arkadaşlar köy 
mektepleri... 

ŞEVKİ B. (İçel) — Kanun böyle... 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Kanunu 

ben de okudum ve tatbik ettim... Kabahat Mecli
si Umuminiz âzalarmdadır. Masrafı her köy ver
meye mecburdur. Fakat tevziatı kaza namına ya
parsanız tahaffüf eder... Hepsini bir köy üzerine 
yükletecek olursanız, o zaman fenalık çıkar... 
Böyle .olmazsa haksızlık olur ve haksızlığı gören 
adamın hakkı itirazı vardır ve bu dinlenecektir. 
Sonra Hıristiyan köylerini nazarı dikkate; alalım 
ve .mekteplerini göz önüne getirelim. Öyle mek
tepler yapıyorlar ki, saray gibi... Ve bu masarifin 
hepsini köylü veriyor. Sonra mekteplerinin her 
şeyini temin ediyorlar. Tâ bin sene evvelinden 
beri mevcut olan halitaları, tarihleri topluyorlar. 
Bunun için aşkı irfan lâzımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Türk köylüsüne 
nefes verirsek o da yapar... 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — İşte Türk 
köylüsünün gözünü açamamasma sebep böyle 
ufalt" şeyleri: büyük görmesindendir eğer fedakâr
lık yapmazsak nasıl yükseleceğiz acaba? Mual
limlerin maaşını nereden vereceğiz? Köylüden 
alma,' Hükümetin bütçesi müsait değildir, yol 
gösteriri; bendeniz de sizinle beraberim ve bende
nize kalırsa bu kânunun şu maddesi bir dereceye 
kadar muvafık. Tamamen demiyorum, kısmen 
muvafıktır. Eğer" bundan bâzı valiler, mutasar
rıflar ve maarif müdürleri bir köyün üzerine bil-
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cümle masarifi yükleterek diğer köyleri istisna 
ederse bunların kaza namına tevziat yapması için 
heyeti âliyeniz karar verir veyahut Maarif 
Vekâleti bir tamimde bulunacak olursa, mek
teplerimiz maarifimiz bir dereceye kadar himaye 
edilmiş olur. Yoksa bunun aksi değil. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Encü
mende münasip bir madde yazılsın. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim, Tedrisatı İptidaiye Kanunu kanun de
ğil, bir Kararnamedir. Yani ne İstanbul Mecli
sinde tasdik ve tasvibedilmiş ve ne de burada he
nüz tetkik ve tasdik edilmiştir. O, bir kararname 
mahiyetindedir. Meclisi Âlilerine getirilmek üze
re Maarif Vekâleti gerek tedrisatı tâliye ve gerek 
tedrisatı iptidaiye ve gerekse memleketin istihla-
sı tanımından sonra takibedilecek tedrisatı âliye 
için Teşkilâtı Esasiye Kanununun gösterdiği gi
bi buna bir zemin hazırlamak ve Meclisi Âlini
zin tasvibine arz edilmek üzere teşebbüsatta bu
lunmuştur. Ve hazırlığı vardır. Vekâlet ted
risatı iptidaiye hakkında ne yapacaksa <o va'kit 
fiiliyata girecektir. O va'kit fgereik müfredat 

.programlarını, gerekse muallimlerin azil ve nas
ibi ve terfileri hakikında ayrı ayrı programlar ve 
İkamın lâyihaları yatkında takdim ediHecektir. 
Şimdiye (kadar cereyan eden 'müzakereye dair 
mütalâatımı arz edeceğim. Umumi ve esaslı t'es-
ibit edilecek ınevait ileriye ıka'kııaik partiyle bu 

: günkü vaziyet hakkındaki Şeviki Bey birade-
' rimizin mütalâatına. dair arz edeceğim bâzı nı-

kat vardır. 

Maarif verigisi -olaralk ibulgün üç çeşit vergi 
vardır. Birisi 'vergi değildir varidattır. Eski 

' Maarif (komisyonlarının husule getirdiği mem
leket- hamiyetiyle, memleket ianesiyle, meni-

: leket himayesiyle ımeydasa getirdikleri a/kaar 
> ve muhtelif varidattır. Köprü resmidir, ıüı-
• e a varidatıdır, kaplıca varidatıdır. Velhasıl 
; muhtelif 'varidattır. Bunlar Maarif kbmisyoıı-
\ larmdan müdevverdir, ikinci kuşunda varidatı 
: -munzamma vardır. Maarif hissel ianesi, üçün

cü ıkısımda masarifi mecbure 'vardır. Meıvzuu-
balışkıdan kısılın budur. 'Komisyonlar vaktiyle 
mektepler idare ediyorlardı. Bu varidat ö id'a-

"; re ettikleri mekteplerin masarifi 'karşılığıdır. 
:' Küsuratı ımunza'mima ise a'çılan idadilerin ve 

darülmüaHiminlerin anaısarafi karşılığıdır. Ye
niden açılmak l'âzumigelen 'melfeâtibi iptidaiye için 
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de ıbu masarifi mec'bure kabul edilmiştir. Ma
sarifi mecbure köyde açılan melkteibin masrafı
dır. Herhangi köyde meiktep açılmış ise o 'kö
yün masrafidir ve kararnamenin muaddel mad
desi bu noktayı gösterir. Bu esas ya 1283 veya 
1287 Sarihinde kaleme alınan Maarif Nizamna
mesinin ta 'başındadır. Taıhsili iptidai mecbu
ridir ve meccanidir. (Bunun masarifi aneemaa-
tin tesviye edilir. 

Bâzı lankadaşlarımız geçen senede nıütaaddit 
vesilelerle selefi âcdzi Rız;a Nur Bey zamanın-
da bu meseleyi mevzuulb:ahsettiler. Hattâ mu
allimlerin »maaşatı tesviye edilmediğinden do
layı burada uzunuzadıya ımüna'kaşası devam et
ti ve bunun tarzı halli, yani muallimler maaşa-
•tınm tesviyesi imikânı, maaşlarının umumi büt
çeye ithali suretiyle olacağı kanaati hâsıl ol
muştu. Halbuki bu 'çok yalnıştır. Bugün Tür-
Jkiye'de, millî Hükümet idaresin'de 'elkalli otuz 
ıbirı.lköy vardır. Burilarda meiktep açılması lâ-
zım'gelen miktarın sülüsü olan on bin 'köy alsa
nız ve bunların -birer muallimi.olsa ve verilmesi 
lâzım -olan maaş verilse buıgünikü 'bütçe buna 
kâfi deği'ldir. 

Bilhassa iptidai tahsili mahalline masruf bir 
himmet olduğiı için mahallî halkın bunu tesvi
ye etmesi gayet mantıkidir ve nitekim diğer ce
maatlerde de bunu pek tabiî görüyoruz. Ve 
onların fedakârlığını nazarı gıpta ile görmemek 
imkânı yoktur. 

Memlekette eğer tahsili iptidaiyi tamim et
mek mecburi ve zaruri ise - ki, mecburi ve zaru
ridir - binaenaleyh masarifi mecbureyi kabul
den başka bir tarzı tesviye bulmanın imkânı 
yoktur. Eğer başka bir tarzı tesviye her hangi 
bir arkadaşımız bulabilirse onu derhal kabul 
etmek mümkündür: Fakat başka suretle tarzı 
tesviyesi yoktur. Ve yalnız vilâyatta sureti tat
bikinde muvaffak olamayız meselâ Silifke'den 
bendeniz bugün bir telgraf aldım. Şikâyet edi
yorlar. Bu şikâyet Meclisi Umumiyeye ait bir 
şikâyettir veyahut oradaki tedrisatı iptidaiye 
müfettişinin kanunun ruhuna vâkıf olmamasm-
dandıi*. Kanun fukara çocuklarını; yetim ka
lanları, bikesleri tahsilden mahrum etmemek ve 
zengin olanlardan çocuğu olanların bu memle
ketin irfan müessese' hizmetlerini, servet ve 
iradları nispetinde alâkadar etmek esasını koy
muştur. Esasen Fukara tedrisatı iptidaiye Ka-
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nununun gösterdiği masarif ile mükellef değil
dir. Binaenaleyh fukaraya yüklenen bahsettiği
miz bu vergi esasen servet ve iktidarı olanlara 
yüklenecektir. 

• ŞEVKİ B. (İçel) — Bir köyde böyle kaç 
adanı bulursun? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Bugün memleketin her noktasında derhal ipti
dai mektebi açmanın imkânı yoktur. Çünkü o 
kadar muallim yoktur. Ve temenni ederiz ki, 
elimize muallim geçsin de derhal açmak imkânı 
olsun. Maalesef bu mümkün değildir. Elimizde
ki muallimlerin adedini bu kürsüden söylemeye 
haya ediyorum. Bu memleketin ihtiyacı ile ne 
derecede makûsen mütenasibolduğunu söylemek 
benim işime gelmez. Karesi Mebusu sıfatiyle bi
le söylemekten çekinirim. Binaenaleyh ınemle-

. kette bugün muallim yoktur ki, mektep açalım. 
Açılacak büyük köylerde ve halü vakti müsaid-
olan yerlerde her hangi bir köy istersek ki, biz 
mektep açalım ve masarifini deruhde edeceğiz 
döşe Meclisi Umumiye müracaat eder. Meclisi 
Umumide muvafık bulursa ki, salâhiyettar on
lardır. O vergiyi yalnız o köyün ahalisine, ni
mete mukabil külfete katlanmak suretiyle ser
vet ve iktidarları nispetinde taksim ve tevzi 
eder. 

Bundan başka türlü yol yoktur.. Memleke
tin maarifte takibedeceği esaslı siyaset, yani 
aşağından yukarıya doğru mu gideceğiz? Yok
sa ahirette görülmesi lâzımgeleıi( tûba ağacını 
dikmeye mi uğraşacağız? Her halde bu mesele 
o zaman müzakere edilecek bir meseledir ki, 
darülmualliminler ve hususi mekteplerin nere
lere tesis edilmesi ve ne tarzda tesis edilmesi 
ve nasıl muallim yetiştirilmesi lâzımgelir, o 
diğer bahistir. Bugünkü mevcut muallimler 
bunlardır ve onları da güchal ile elimizde mu
hafaza etmekteyiz. Ben zannederim ki, asker
likten kaçmak dolayısiyle geldiğini dermeyan 
buyurduğunuz o muallimler, eğer seferberlik 
olmasa idi belki onlar dahi elimizde kalmazdı. 
Onun da sebebi efendiler, bu memlekette en 
muazzam ve en mukaddes olması lâzımgelen 
muallimlik mesleki maalesef en aşağı derecede 
kalmıştır ve lâyik olduğu mevkii muhteremi 
hiçbir zaman alamamıştır. Biz memlekette ne 
vakit ki muallimliği bir mümtaz meslek, mu
kaddes bir meslek vaziyetine getirir ve o va-
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ziyetin icabı olarak karınlanın doyurursak ve 
on ay maaş almamalarını, izale edersek o za
man memleketin istikbali de, istiklâli de haya
tı da temin edilmiş olur. Çünkü muallimin or
dusudur ki, memleketin istiklâlini, istikbalim, 
kurtaracaktır. Binaenaleyh bendeniz şimdilik 
bu meselenin tecilini rica ederim. (Doğru ses
leri) 

NAFİZ B. (Canik) — Vehbi Beye bir şey 
arz edeceğim. Muallimlerin askerlikten istis
nası veya tecili hakkında bir kanun yapılmış
tı. Bu kanun tatbik ediliyor mu? Edilmiyor 
mu ? Bunu istitraden sualime müsaade buyurun. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Kartsi) — 
Mülhakattan, bâzı yerlerden mütemadiyen tel
graf aldık. 309 dan 316 ya kadar muallimler 
silâh altına celbedilmiş. Bâzı yerlerde de 97 
den itibaren çağırmışlardır. Malûmuâlileridir 
ki, evvelce Harbi Umumide ihtiyat zabitliğinde 
bulunmuş olan muallimler, bendenizin vekâlete 
gelmekliğimden evvel silâh altına alınmışlar
dır. Harbi Umumide her hangi bir suretle te
cil veya müstesna suretiyle kalmış olan mual
limler elimizde kalmış oluyor. Eğer bu tarzda
ki muallimler de ihtiyat Zabitleri Talimgahına 
sevk edilcek olursa dmek ki Maarif Vekâleti 
yoktur. Çünkü bütün memlekette muallimleri 
ya hizmeti maksureye tâbi veyahut nefer ola
rak gidecek. Halbuki zaten Harbi Umumide 
darülmuallimin ve mekâtibi sultaniyenin yük
sek talebelerinin ihtiyat zabiti olarak almıp 
ekseriyetin şehidolması dolayısiyle memlekette
ki irfan boşluğu göze çarpmaya başlamıştır. Se
neden seneye yetişmesi lâzım gelen efendilerin 
miktarı çok azalmış olduğundan birçok mek
tepler büsbütün kapanmıştır. Eğer bu suretle 
bugün d*e bu efendiler celbedilecek olursa ordu
ya, belki bundan altı ay sonra hizmet edecek
ler. Fakat memleket bunların hizmetinden mah
rum kalacaktır. Bunun için bendeniz Başkuman
dan Paşa Hazretlerinden sureti mahsusada ri
ca ettim. Bunların sevk edilmemelerini emir 
buyurdular. Şimdi vilâyata tamim ettik Şevk
lerini tehir ve tecil ettirdim, (Teşekkür ederiz, 
sesleri) 

REÎS — Efendim müzakerenin tarzı cere
yanı hakkında izahat arz edeyim. Bu mesele 
bugün müzakere ediliyoı değildir. Malûmuâli-
niz Lâyiha Encümeni bu teklifi kanuniyi şaya-
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n.ı müzakere görmemiştir. Gerek teklif sahiple
ri ve gerek diğer rüfeka da mütalâalarını be
yan ettiler. Bâzıları şayanı mütalâadır, diyor ve 
bâzıları da aleyhinde beyanı mütalâa buyurdu
lar. Müsaade buyurursanız zaten Maarif Vekili 
Beyefendi de bunun tehir* ve tecilini teklif bu
yuruyorlar. Encümende de bu mesele mevzuu 
müzakere oluyor, diyorlar. Muvafık görürse
niz encümene havale edelim. (Muvafık, sadala-
rı) Efendim, 1338 senesine talikini teklif ediyor
lar. (Hayır-, sesleri) Peki efendim, şimdiden 
Maarif Encümenine havale edelim. Maarif En
cümenine tevdiini tensibedenter lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) - Hangi 
takrirle, efendim? 

REİS -— Efendim, takrir değildir. Maarif* 
Veki 1 inin t alebiyl e... 

5. — SUALLER 

/. —- Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya'da mütaahhidini askeriyenin matlubatı 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden mal 
takriri 

REİS — Rfendim, Konya Mebusu Kâzını 
Hüsnü Beyin, Konya'da mütaahhidini askeriye 
matlubatı hakkında Müdafaai Milliye Vekâle
tinden biı sual takriri vardır. Müdafaai Milli
ye Vekâletine gönderiyoruz. 

6. — İSTİZAHLAR 

1. — liozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
aşar mültezimlerinin mağdur edildiklerine dair 
Maliye Vekâletinden istizah takriri 

REÎS — Süleyman Sırrı Beyin Malîye Ve
kâletinden bir istizah takriri vardır. Aşar mül
tezimleri hakkında, takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Seııei haüyede aşar iltizam eden mültezim

lerin zehairi öşriyeterinin yüzde kırkı tekâlifi 
milliye suretiyle ve altmışı da mubayaaten el
lerinden alındığı cihetle mubayaa suretiyle alı
nan zehair esmanınm aşar borçlarına mahsub-

; edilmesi ve bu mahsup muamelesi icra edilme
mesi ve yedlerinde satacak zahire de mevcudol-
maması yüzünden emval ve emlâkinin düyunu 
umumiyece haczine kıyam olunduğundan h?<* 
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olmazsa haczin tehiri icrası lüzumunu müster-
him her taraftan ve bilhassa dairei intihabiyem-
deıı Maliye Vekâletine vâki olan müracaat is'af 
edilmemekle beraber müspet bir cevap dahi ve
rilmediği cihetle hem iltizam ettikleri yüz "bin
lerce liralık aşarı kamilen ellerinden almak ve 
aynı zamanda da bedeleinin tesviyesine imkân 
kalmıyan bu aşar yüzünden birtakım eşhası 
haczi emval ve emlâke mâruz bırakmak gibi 
mugayiri adil. ve nasfet ahvale karşı sükûtta
ki hikmetin Maliye Vekâletinden istizah olun
masını teklif eylerim. 

5 Kânunuevvel. 1337 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REİS — Müsaade buyurun efendim, reyi âli
nize vaz'edeceğim. Bu istizah takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Maliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
dâhile sevk edilen hırıstiyanlar hakkında Dahili
ye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Dahile sevk edilen hıristiyanlar 
hakkında Süleyman Sırrı Beyin bir sual tak
riri vardır. Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Bey 
müstaceliyetle gönderiniz. 

-1. — Casusluğa teşebbüs suretiyle hıyaneti 
•vataniyeden dolayı Bozkırın Ekise karyesinden 
Receb'in on sene küreğe konulması hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Boz-
kırlı Reeeb Bin Mehmed'in affına dair Adliye 
Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Numara : 141 
Hiyaneti vatanice eürmündeu dolayı on se

ne kürek cezasına mahkûm olan Bozkır kaza
sının Eklşe karyesinden Reeeb bin Mehmed 
hakkında Konya Bidayet mahkemesinden sâdır 
olan 22 Haziran 1337 ve 41 numaralı hüküm 
ilâmı tetkik ve müzakere olundu. Ramız kışla
sında asker- iken bölük kumandanı bulunan 
Mahmud Efendinin emriyle mumaileyhin maiye
tinde Anadoluya gelerek kuvayi milliye ile 
ahali arasındaki münasebatı tetkik ve tecessüs 
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ile merkum Mahmud Efendiye ihbar etmeye 
teşebbüs etmiş isede merkum cahil bir asker ne
feri olup âmirinin emrine itaata mecbur oldu
ğuna ve fiili müsnet dahi bundan ibaret bulun
duğuna göre şayanı fecrim görülememiş oldu
ğundan hükmü mezkûrun -ref'ine ve Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verildi. 

Reis Mazbata M. 
Erzurum Canik 

Üelâleddin Arif Ahmed Nafiz 
Âza Âza Âza 

Trabzon İçel Siird 
Hafız Mehmed Ali Mustafa Sabrı 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın. Kebul edilmiştir efendim. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Seydi
şehir'in Çavuş karyesinden Isaoğullarmdan Ali 
mahdumu Osman ve îsmailoğlu Mehmed ve rü-
fekasınm üçer sene küreğe konulması hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi ve haklarındaki hükmün 
ref'iylc ahkâmı umumiye dairesinde dâva rüyet 
olunmasına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Sey
dişehir 'li Osman ve rüfekası hakkındaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Mazbata 
136 : 
Seydişehir hâdisei isyaniyesine iştirak w 

.jandarma kumandanı Mithad Beyle jandarma 
Seyid Ali onbaşının hanelerinden esnayi hâdi
sede eşya sirkat etmelerinden dolayı ınaznunun-
aleyh olan Seydişehir'in Çavuş karyesinden İsa-
oğullarından Alf mahdumu Osman ve İsmail-

s.oğlu Mehmed ve Süleymanoğlıı Veli \a İncesu 
karyesinden Şaban Ömer haklarında Konya Bida 
yet Ceza mhkemesinde cereyan eden muhakeme 
ve vicahe neticesinde merkumundan Süleyman-
oğlu Velinin beraet ve rüfekasının mahkûmi
yetlerine dair sudur eden hükmü havi ilâm ile 
evrakı müteferriası Heyeti ümıımiyeden encü
menimize havale ve tevdi kılınmakla tetkikatı 
lâzime bilicra mahkûmiyeti karargir olan eş
hastan Ali mahdumu Osman'ın ahız ve yağma 
gibi efali cürmiyeye içtisarı hakkında delâili 
kanuniyeıım fıktanma ve cereyanı tahkikata na
zaran mahkûm merkum Osman'ın diğer sârik-

— 33 — 



t : 122 5.12 
lan icrayı sirkatten men'e çalıştığının sübutuna 
binaen merkumun mahkûmiyeti emrinde su
dur eden Sıükümde isabet görülemediğinden re-
fiyle tahliyesi ve Şabanoğlu Ömer ve lsmailoğlu 
Mehmed'e atfedilen eşya sirkatinin adiyen vu
kuuna ve hiyaneti vataniye mürtekipleri hak
kındaki Tarif atı Kanuniye haricinde irtikâbedil-
miş efalden bulunmuş olmasına nazaran işin hi
yaneti vataniye şeklinde rüyet ve hükme raptı 
dahi musip ve muvafıkı nefsül emir görüleme
miş olduğundan kezalik merkuman aleyhindeki 
hükmün dahi refiyle ahkâmı umumiye dairesin
de rüyeti dâva olunmak üzere kendileriyle ev
raklarının Konya Bidayet Mahkemesine sevk ve 
irsali müttefikan tensibedilmiş olmakla berayı 
tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

10 Teşrinisani 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Canik 
• Ahmed Nafiz 

Kâtip Âza 
Niğde Okunamadı 

Mustafa Hilmi 
Âza Âza 
Biga Hafız Mehmed 

Hamid 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sadaları) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ağdbeyli 
karyesinden İbrahim Bin Mehmed ve Havarık 
karyeli Musaoğlu Kerim ve Hoydos yaylasından 
Mehmed Bin Hacı Süleyman'ın idamlarına ve 25 
nefer refikinin aledderecat mahkûmiyetlerine ait 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm înevi 
nahiyesinden İbrahim ve rüfekası hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya hâdisei isyaniyesine iştirak etmek su

retiyle hiyaneti vataniye cürmünden maznunun-
aleyhim olan înevi nahiyesinden Afşar ibrahim 
bin Halil ve Ağabeyli karyesinden ibrahim bin 
Mehmed ve înevi'nden Kör ihtiyarın Hüseyin 
Efendi bin Mehmed ve Vanlı Hasan bin Hü-
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şeyin ve jandarma Hasan bin Bekir ve Ca-
mukoğlu Osman bin Osman ve Çemiş Meh
med'in Ali ve Hacı Beşik'in Osman ve Hava-
rik'ten Hacı Musaoğlu Kerim ve Kırkışla'sm-
da Mustafaoğlu Mehmed ve Havarik'ten Hacı 
Kara'nın Abdullah ve Hoydos'tan Bekir bin 
Mehmed namı diğeri ki, Kör, Havarik'ten Ali 
bin Koca Halil ve Hoydos'tan Abdürrahman 
bin Mehmed bin Hacı Süleyman ve Totul'lu 
karyesinden Musa bin Mehmed ve Hacı Hasan
oğlu Mustafa ve firari Meço Hasanoğlu Yu
suf ve ÇiviPik karyesinden Ali Yusuf oğlu 
Hüseyin ve Damız Yaylasından Hacı ibra
him'in Veli Ahmed ve Hacı Musaoğlu Kerim 
ve Kolukaçan'ın Mustafaoğlu Mehmed ve Ab
dürrahman bin Hasan ve Hacı Süleymanoğlu 
ibrahim ve Abdullahoğlu Kara Hacı namı 
diğeri Mehmed ve Mehmedoğlu Torun Meh
med ve Karahacıoğlu ibrahim ve Hacı Ka-
raoğlu Kâmil ve Hacı Abdullahoğlu Abdullah 
ve Hacı Abdullahoğlu Mehmed ve lsmailoğlu 
Mehmed ve Isaoğlu Mehmed ve Şabanoğlu 
Mustafa ve Mehmedoğlu Abdülvehab hakla
rında Konya Bidayet Mahkemesinden sâdır 
olan hükmü ilâmda Yiğen Ali'nin İbrahim ve 
Hacı Musaoğlu Kerim ve Mehmed bin Süley
man'ın idamlarına ve Afşar ibrahim ve Kör 
İhtiyarın Hüseyin ve Vanlı Hasan bin Hü
seyin ve jandarma Hasan ve Osman ve Kel 
Musa'nın müebbeden ve Çemiş Mehmed'in Ali 
ve Abdullah bin Hacı Mehmed ve Bekir bin 
Mehmed namı diğer ki, Keko'nun, Kaçan'm 
on beşer sene kürek ve Kulu Kaçan'm Musta
faoğlu Hacı Hasan ve Hasanoğlu Mustafa'nın 
üç sene kalebentliğe tfe Hacı Beşik'in Osman 
ve Ali bin Koca Halil ve Abdürrahman bin 
Hasan'm onar sene kürek ve Hacı Süley
manoğlu ibrahim bir buçuk sene hapis ve Ab
dullahoğlu Kara Hacı namı diğeri Meh
med ve namı diğeri Torun Mehmed'in üçer 
sene kürek cezasına ve Kara Hacıoğlu ibra
him'in bir buçuk sene hapis ve Hacı Kara 
Mehmedoğlu Kâmil ve Hacı Abdullahoğlu Ab
dullah ve Hacıoğlu Mehmed'in üçer sene kü
reğe ve lsmailoğlu Mehmed ve Şabanoğlu Mus
tafa ve Mehmedoğlu Abdullah'ın üçer sene 
kürek cezalarına mahkûm olduklarından iba
rettir. 



I : 122 5.: 
Evrakı mevcude bittetkik maznunlardan 

idama mahkûm olan İbrahim ve Kerim ve Ha
cı Süleymanoğlu Mehmed'in isyandan sonra 
hapsaneden tahliye olunduktan sonra Hava-
rik ve înevi nahiyelerine giderek diğer maz
nunları cebren arkasına alarak bâzı ahaliden 
hayvan ve silâh talebetmiş ve bâzı mahaller
den almışlar ise de isyana alet oldukları hak
kında delâile destres olunamamıştır. Faili asli 
oldukları iddia olunan maznunlar isyan zuhu
runa kadar mevkuf olduklarına göre faili asli 
olmaları iddiası merdudolduğu înevi ve Hava-
rik nahiyelerine gittiklerinde nahiye müdürle
ri merkumuna silâh istimal ettikleri halde bir 
kimseyi darp ve cerh etmedikleri gibi nahiye mü
dürlerini ve diğer memurları azil ve tahvil gibi ah
vale de cüret etmedikleri ve kuvayi milliye rü-
esası oldukları tahakkuk eden zevata bile hiç
bir hakaret etmediklerine ve bunların kâffesi
nin cahil olduklarına nazaran şuursuz olan ha
reketlerinde isyanı tazammun edecek ahval gö
rülemediğinden hükmün ref'ine ve şahsi ceraimi 
olanlar hakkında mahallî müddeiumumisinin 
nazarı dikkatini celbine ve keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verildi. 

Reis Mazbata M. 
Erzurum 

Celâleddin Arif Ahmed Nafiz I 
Kâtip Âza Âza 

Niğde Kırşehir 
Mustafa Hümi Hafız Mehmed Müfid 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
Mazbatayı kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

7. — Hıyaneti vataniyeden dolayı on sene 
küreğe mahkûm Karaağaç kazasının Orta mahal
lesinden Halil tbrahimoğlu Ramazan hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Karaağaç'm Orta mahallesinden 
Halil İbrahim oğlu Ramazan hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Yal

vaç Bidayet Mahkemesinden on sene kürek ce
zasına mahkûm edilen Karaağaç kazasının Orta 
mahallesinden Halil tbrahimoğlu Ramazan'm 
hüküm ilâmiyle evrakı müteferriası mütalâa 
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ve tetkik olundu. İlâmın hulâsai meali Kara
ağaç kazasının Orta mahallesinden Halil İbra-
himoğlu Ramazan'ın Yalvaç hâdisei isyaniyesi 
esnasında âsilerle birlikte bulunmak suretiyle 
hiyaneti vataniye cürmüne iştirak eylediği me
sulü ikrarı ve esnayi muhakemede hâsıl olan 
delâil ve Jandarma Hasan Çavuşun şahadetiyle 
sabit olduğundan on sene küreğe vaz'ma hü
kümden ibarettir. 

Ramazan Çoban olup âsiler tarafından ceb
ren sürüklenmek suretiyle Yalvaç kazasına gö
türüldüğünü ve fakat hiçbir vakaya iştirak et
mediğini müdafaaten dermeyan etmiş ve jan
darma Hasan Çavuş dahi merkumu âsiler me-
yanında görmüş ise de hapisane ve saire tahli
yesine ve gaspı emvale iştirakini görmediğini 
ifade etmiş olmasına ve müsellâh olduğu da an-
laşılamamasma mebni kizbi sabit olamıyan mü
dâfaasının ikrarı mesul mahiyetinde telâkkisine 
imkân görülememesine ve başka delâil dahi gö-
rülememesine mebni hiyaneti vataniye cürmüne 
içtisarına kanaati vicdaniye hâsıl olamıyan 
merkum Ramazan hakkındaki hükmü ref'i hu
susu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

19 Teşrinisani 1337 
Encümeni Adliye Reisi namına 

Kırşehir Trabzon 
Müfid Hafız Mehmed 

Canik Karahisarı Sahib Biga 
Ahmed Nafiz Mehmed Şükrü Hamid 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) 
Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

8. — Hiyaneti vataniyeden on beşer sene kü
reğe mahkûm edilmiş olan Kasap Ahmedoğlu Sü-
leymanla Hacı Mehmedoğlu Ahmed haklarındaki 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ka
sap Ahmedoğlu Süleyman ve Hacı Mehmedoğlu 
Ahmed hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye 
Encümeni mazbatası var : 

Encümeni Adliye mazbatası 
Numara : 132 
Hiyaneti vataniye fiilinden dolayı Konya 

bidayet mahkemesince on beşer sene kürek ce
zasına mahkûm Konya'nın Piresad Hacıhüse-
yin mahallesinden Kasap Ahmedoğlu Süleyman 
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ve Hacı Melımedogiu Ahmed haklarında mah- | 
keınei mezkûreden sudur eden 23 Haziran 1337. 
tarih ve 176 numaralı ilâm ile evrakı mütefer-
riası Heyeti Umumiyeden encümenimize havale 
ve tevdi Duyurulmakla takimiyle mütalâa ve 
tetkik olundu. Evrakı dâva meallerine nazaran 
Konya hâdisei isyaniyesi esnasında hapis ve 
tevkif olunduğundan ve silâlılariyle bir reis 
esbinin alındığından ve hanesine duhul ile 
pederini tüfek dipçiği ile darp ve tazyik ve 150 
lira kıymetindeki eşyasının gasbedildiğinden bah-
sile iddia ve şikâyette bulunan Alâeddin Taburu 
Birinci Bölük Süvari Kumandanı Yusuf Ziya 
Efendinin hapis ve tevkif olduğuna ve hayvanı 
ile silâhının merkuınan tarafından alındığına ve 
kezalik hanesinden, 150 lira kıymetinde eşyası 
ahız ve kabzedildiğine dair ne sarahaten ve ne 
de imaen bir delili kanunin meveudolmayıp an
cak mumaileyh Yusuf Ziya Efendinin müsteei-
ren sakin ve maznunlardan Süleyman'ın akraba
sından birine ait ve lüzumu tahliyesi evvelce ta-
lcbedilen haneden müsteciri çıkarmak için mer-
kumanın hod behod mezkûr haneye duhul ile pe
deri Besim Efendiye fiilen tecavüzatta bulunmak 
gibi tadiyata tasaddileri cereyanı tahkikatla mer-
tebei sübuta vâsıl olmakta ise de tahakkuk eden 
fiil ve hareketleri aslen ve mahiyeten efali âdi
ye derecesinde; bulunup Hıyaneti Vataniye Ka
nununun dairei şümulüne dâhil ve o noktadan 
mahkûmiyetleri müstelzim görülemediğinden aid-
olduğu mahkeme! nizamiyece haklarında alelûsul 
takibat, ifa kılınmak üzere hiyaneti vataniyeden 
dolayı siıdur eden mahkûmiyet kararının ref'i 
ve kendilerinin talıliyesiyle evrakın müddeiumu
miliğe tisyarı müttefikan tensibolunınakla Heye
ti Ümumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

26 Teşrinisani 1337 

Encümeni Adliye Reisi 
Erzurum 

Oelâleddin Arif 
Kâtip 
Niğde 

Âza 
Trabzon 

Hafız Mehmed 

Mazbata M. 
Canik 

Ahmed Nafiz 
Âza 

Siird 
Mustafa Sal)ri 

Âza 
Biga 

Hamid 

REİS ~ Söz ist iyen var mı? (Yok, «adaları) 
Mazbatayı kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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9. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 

Ciheti askeriye emrinde bulunan lagar ve derman
sız öküzlerin bilâbedel fakir köylülere verilmesine • 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası. 

REİS — Efencliim, Besim Atalay Beyin, za
yıf öküzler hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. Müdafaa! Milliye ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine gönderiyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Müsta
celiyetle Reis Bey. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Müda
faai Milliye ambarlarında bulunan tiftik ve pa
tatesin ziyadan vikaye edilmesine dair Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — İstanbul Mebusu Rıza Beyin ciheti 
askeriyede tiftik ve patateslerin zarardan vika
yesi için bir takriri vardır. Tensibederseniz Mü
dafaa! Milliye Vekâletine gönderelim. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Aydın 
muhacirinine yardım edilmesine dair temenni 
takriri 

REİS — Aydın Mebusu Esad Efendinin Ay
dın, muhacirinine muavenet edilmesine dair tek
lifi vardır. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve
kâletlerine gönderiyoruz. 

CELÂLE J).DİN ARİ E B. (Erzurum) — Rıza 
Beyin teklifi Müdafaai Milliye Vekâletine gön
deriliyor. Fakat Vekâletçe ne yapıldığının ceva
ben işarını rica ederim. 

REİS — Baş üstüne yaparız efendim. 
BİR MEBUS BEY -^ Esas mesele Maliye Ve

kâletine aittir. Müdafaai Milliyeye değil efen
dim. 

REİS 
dim. 

İkisine birden gönderiyoruz efen-

3. — Aydın Mebusu Esad Efendi ile arkadaş
larının, Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki kanun teklifleri üzerine 
Adliye Encümenince tanzim edilmiş olan mazba
tanın, ruznameye alınması hakkında takriri 
(2/375, 2/376) 

REİS — Doksan imzalı ruznameyi müzake
reye dâhil bii' takrir var, 

m 
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birkaç zat tarafından teklif edilip 
Adliye Encümenince kabul ve tabolunan hiya-
neti vataniye mücriminden bir kısmının aflanna 
dair lâyihai kanuniyenin yarınki 
hali ile müsta 

Aydın 
Esad 
Siird 

Mustafa Sabi 
Muş 

Abdülgani 
Karahisai'ı Şar 

—-
Bitlis 
Arif 

Menteşe 
Tevfik Rüşdii 

Sivas 
Vâsıf 
Biga 

Hami d 
Ergani 
Rüşdü 

Kastamonu 
Hulusi 
Dersim 
Hayri 

Kozan 
Fikret 
Karesi 

Abdül gafur 
Çorum. 
Haşini 

çelen müzakeresini 
Erzurum. 

Mehmed Salih 
İsparta 

i Mehmed Nadir 
Biga 

Mehmed 
ki Niğde 

Mustafa Hilmi 
Dersim 

. Mustafa 
Tokad 
Mustafa 
Ergani 
Nüzhet 

Karahisarı Sahib 
ismail Şükrü 

Van 
Tevfik 
Ergani 
Hakkı 
Siverek 

Mehmed Sırrı 
Diyarbekir 

Kadri 
içel 

Şevki 
Lâzistan 
Abidin 

ruznameye it-
teklif eyleriz. 

Van 
Hasan Sıddık 

Genç. 
Celal 
Oltu 

Rüstem 
Bursa 

Şeyh Servet 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
Antalya 

Rasih 
Kângırı 

Ziya 
Ergani 
Sırrı 

Konya 
Vehbi 
İzmir 

Hacı Süleyman 
Bayezid 

Atıf 
Siird 
Salih 

Gazianteb 
Kılme Alı 

Kırşehir 
Sadık 

Adana 
Zamir 

Kângırı 
Tahir 

Ertuğrul 
Necib 
Anteb 

Ali Cenanı 
Erzurum 

Durak 
Malatya 

Sıdkı 
Erzurum. 

Hüseyin Avn 
Siird 

Necmeddin 
Muş 

Ilyas Sami 
Muş 

Osman 
Bayezid 
Şevket 

Diyarbekir 
Hamdi 

Kângırı 
Said 

REİS — 
mizin birinci 
yalım. 

Salı günü 
edilmiştir. 
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Sivas 

Mustafa Taki 
Konya 
Rifat 
Oltu 

Yasin 
Bolu 
Nuri 
Sinob 

Rıza Vâmik 
istanbul 

Arif 
Kângırı 

L Tevfik 
Siird 

Mehm'ed Kadri 
Malatya 

Lûtfi 
Kütahya 

Besim At al ay 
Gümüşane 

Ruşen 
Bitlis 

Hüseyin Hüsnü 
Van 

Tevfik 
Ankara 
Mustafa 

Lâzistaü 
Osman 

Kastamonu 
Besim 

Erzincan 
Hüseyin 
Mardin 
Derviş 
Canik 
Şükrü 
Dersim 
Ramiz 

Hakkâri 
Tufan 

Erzurum 
Celâleddin Arif 

Eskişehir 
Halil İbrahim 

Kângırı 
Behçet 
Batum 

Nureddin 
Malatya 

Hacı Garib 
Menteşe 

Sadeddir 

Tensibederseniz yarınki ruzname-
maddesine bu teklifi kanuniyi ko-

içtima etmek üzfere celse tatil 

» e « 
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