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B t B t N C t GELSE 
Açılma saati : 1,55 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzim Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celse küşadedilıniştir etendim. 
(Zaptı sabık okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Tevzi edilen muvazene i umumiye 
lâyihasının bir hafta sonra müzakere edileceği 
tebliğ edildi. Heyeti Vekileden mevrut ittihat 
postaları üeuratma dair lâyihai kamı niyenin 
Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, 1337 bütçesine dört yüz bin lira ilâ
vesi hakkındaki lâyihai kanuniye ile Adana 
posta ve telgraf memurları hakkındaki lâyihai 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, Mu
allimin maaşatmdan tenzilât icra edilmemesine 
dair lâyihai kanuniye Maarif* ve Dahiliye Encü
menlerine havale olundu. Adana, Mersin ve Pa-
yas'tan mevrut teşekkür telgraflarına cevap ya
zılması tensibedildi. İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Beyin matbuata dair takriri Hariciye* Vekâleti
ne havale olundu. Bir Harb Encümeni teşkil 
kılındığına dair Başkumandanlıktan mevrut 
tezkere kıraat olundu. Ergani Mebusu Rüşdü, 
Kastamonu Mebusu Suad, Antalya Mebusu Ha
san Tahsin, Kırşehir Mebusu Rıza beylerin 
mezuniyetlerine dair Divanı Riyaset kararı ka
bul edildi. Hariciye Vekâleti bütçesinde müna
kale icrası hakkındaki Hariciye Vekâleti tezke
resi Muvazenei Maliye Encümenine havale 
olundu. Adana ahalisine muavenet icrasına dair 
Adana ve Mersin mebuslarının takrirlerine He
yeti Vekileden mevrut cevabi tezkere kıraat 
edildi. Ankara Valii esbakı Reşid Bey ailesine 
maaş tahsisine dair olan teklifi kanuninin He
yeti Vekil eye havalesine dair Kav anini Maliye 
Encümeni mazbatası, muhtekirlerin tecziyesi 
hakkındaki teklifin reddine dair tktisnl Eneü- | 

meni mazbatası, Ruınkale kazası namının (Hal
feti) ye tebdiline dair teklifin Hükümetçe teem
mül olunması hakkında Dahiliye Encümeni 
mazbatası, divanı harbce gıyaben idama mah
kûm edilen Mülâzimisani Faik Efendinin der
destinde vicahen muhakemesinin icrası şartiyle 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası kabul edildi. Müslim efrattan 
dahi bedeli nakdî alınmasına dair teklifin ruz-
namede mevcut bedeli nakdî hakkındaki ka
nunla tevhiden müzakeresi ve Ankara'da bir 
mektebi hukuk küşadı hakkındaki takririn 
1338 senesi bütçesiyle müzakere edilmek üzere 
tehiri kabul edildi. Bilâhara İktisat Vekâleti 
için intihap icra edilerek ara. tasnif edilinceye 
kadar Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzim Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat İktisat Vekâleti 
için icra edilen intihapta İzmit Mebusu Sırrı 
Beyin 107 reyle ihrazı ekseriyet eylediği tebliğ 
olundu. Işkodra'lı Arab Cemil'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına ve Kırkıncı Alay efra
dından iken firarından dolayı idama mahkûm 
edilen Keskin'li Bekiroğlu Hasan'm affına dair 
levayihi kanuniyenin ikinci müzakeresi icra edi
lerek maddeleri aynen ve heyeti umunıiyeleri 
ekseriyetle kabul edildi. Bilâhara Dahiliye Ve
kili Beyin teklifi üzerine dehalet edenler hak
kında tecili takibat kararı ita edilmesine dair 
lâyihai kanuniyenin Oelsei hafiyede müzakere
sine karar verilerek Celsei hafiyeye geçildi. 

(Celsenin mabadı hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Reis Paşa Hazretleri tarafından küşadedile-

rek dehalet edecek eşkiya hakkında tecili takibat 
kararı verilmesine dair lâyihai kanuniye kıraat 
olunarak heyeti umumiyesi tâyini esami il'e reye 

j vaz'olunup istihsal edilen âra nisabı ekseriyeti 
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bulmadığından gelecek içtimada tekrar reye vaz'-
olıınaeağı tebliğ edilerek Cumartesi günü içtima 
olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisveki'li 
Musa Kâzım 

Kâtip Kâtip 
Haydar M. Ragib 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir, 
efendim. Buyurunuz, Yusuf Kemal Bey. 

2. BEYANAT 

1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin, 
yeni Fransız Kabinesi hakkında beyanatı 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Bugün Fransız Sefareti Başter-
cümam İstanbul 'daki memurumuza müraeaatle 
Mösyö PLivanbare'deıı bu safoalı aldıkları tamim 
telgraf namesinde Reisicumhurun itimadı olan 
•ve teşkili 'kendisine havale edilen Kabinede Ha
ricîye Nezaretini dahi deruhde ettiğini nezdlnde 
memur ibulundukları hükümetlere tebliğ ettikle
ri cühıetle İveyfiyeti bize de tebliğ eylediklerini 
ve Şark meselesinde sabık Kaibinenin politikasını 
yeni Kabinenin dalıi takiibeyliyeeeğinii resmen 
bildirmiştir. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyle ar
kadaşlarının, Türk dostu Klod Farer'e teşekkür-
namc yazılmasına ve Piyer Loti'nin Türkiye'nin 
Paris Mümessilliğine e hatırının sofuhnasına dair 
takriri. 

REİS — Efendim, arkadaşlardan kırk imza
yı havi Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyle rüfe» 
kasının takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Türklerin âlitebar dostu Fransız esatizei ir

fanından Mösyö «Klod Farer» Hazretlerinin inti
şar eden makalei nefîseleri bütün kalbleriıniz üze
rinde büyük bir tesir bırakmıştır. Müşarünileyh 
Hıristiyan ve müteassıp bir Avrupa'nın, mahza 
Türkleri müdafaa ettiğinden dolayı Nobel mükâ
fatını ne için «Piyer Loti» ye tevcih etmediğini ve 
bunun esbabı ledümiyesini pek mütecellidaıie bir 
lisan ile Avrupa âlemine neşretmiştir. Bu hide-
matından dolavı Meclisi Âli namına beyanı te-
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şekkür edilmesi zımnında Paris Mümessiline emir 
verilmesini ve pek hasta olduğu ve âdeta ferağı 
intizarda bulunduğu vasılı sem'i teessürümüz 
olan fahrî hem serimiz Piyer Loti Hazretlerine de 
müşarünileyh mümessilin bizzat giderek Heyeti 
Uelile namına istifsarı hatırda bulunmasını teklif 
ederiz. 21 Kânunsani 1338 

Gelibolu Ergani İstanbul 
Celâl Nuri Hakkı Numan 

Sivas Muş Ankara 
Vâsıl' llyas Sami Hilmi 

Trabzon .Edirne Saruhan 
Hafız Mehmed Faik Mustafa Necati 

Aydın Erzurum Ertuğrul 
Tahsin Hüseyin Avni Ahmed Hamdı 
Bolu Niğde Gümüşane 

Tunalı Hilmi Vehbi Ruşen 
Kozan Çorum Bolu 
Fikret Sıddık . Nuri 
Dersini Erzincan Gümüşane 
Rainiz Hüseyin Hasan Fehmi 
Canik Gümüşane Muş 

Süleyman (Okunamadı) Osman Dursun 
Trabzon İsparta Canik 

Recai Cemal Emin 
Karalıisarı Sahih Karalıisarı Sahih Saruhan 

Ali Mustafa Hulusi Refik Şevket 
Diyarbekir Diyarbekir Lâzistan 

Feyzi Zülfü Osman Nuri 
Siııo'b İzmir 
Hami. Enver 

SALİH El'. (Eminim) — Takriri izah buyur
sun. Celâl Nuri Beyefendi. , 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) .— Efendiler ge
çen gün elime Cenevre'de münteşir (Jurnal dö -Je-
nevr) gazetesinin bir fıkrası geçti. Bu fıkranın 
balâsında diyor ki : «Fransa esatizei irfanından 
Mösyö (Klod Farer) in şu makalesini aşağıya der-
cediyoruz. Fakat biz bu fikre iştirak etmiyoruz. 
Çünkü Türklerin pek dostudur. Yalnız üstat pek 
büyük bir zat olduğundan makalesini neşretme
mek de elimizden gelmez» diyor. Makaleyi oku
dum. Hulâsası şudur, efendim : Bir parça şerh 
etmeme müsaade buyurun. Bir Nobel. mükâfatı 
var, bu dünyanın en büyük edibine^ en büyük 
mütefenninine, on büyük sanatkârına verilir. 
Birkaç senede verilir ve.mükâfat dehşetli bir ye
kûn teşkil eder. Bunu Bakü'de ticaret eden Nobel 
isminde bir İsvec'li A-erm istir. Bunu birkaç darül-

96 — 
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funun ve encümeni dâniş toplanarak hakikaten 
ve gerçekten dünyanın en büyük edibi kimse ona 
temin ederler. Bugün dünyanın en büyük edibi 
dostlarımızdan Mösyö «Anatol Frans» ile fahrî 
hemşerimiz Mösyö «Piyer Loti» dir. Mösyö Piyer 
Loti şimdiye kadar lehimizde birçok neşriyatta bu
lundu. Klod Farer diyor ki: Âlemi Nasraniyetin 
ortasında ve Hiristiyanlar tarafından teşkil edil
miş olan bu mükâfat birtakım hurafat, bevatıl, 
nasrani itikadatının tahtı tesirinde bulunan Av
rupalılarca, hak sahibi olan Türklere yardım eden 
Piyer Loti'ye verilemezdi. Çünkü bütün âlemi Nas-
raniyet bir çember gibi bunun etrafını almıştı. 
Fakat Mösyö Piyer Loti bütün dünyevi san 
ve şerefleri, payeleri, bu gibi manasıbı ve 
hattâ parayı terk ederek fikrinde ilânihaye 
sabitkadem kalmıştı. Ve ilânihaye Balkanlı mu-
hasımlarına, Bulgarlara, Yunanlılara ve husu
siyle Ermenilere karşı Türkleri müdafaa 
etti. Eğer Piyer Loti arzu etseydi, bir küçük işa
retle bu mükâfatı ve daha nice nicelerini alır
dı. Fakat kendisi sebat etti ve bu mükâfatı al
madığı gibi şimdi de haleti ihtizarda şansız 
ve şerefsiz bulunuyor. (Bilâkis sesleri) Yani Av
rupa ve nasraniyet itibariyledir efendim. Ma
kaleyi okuduk. Ve makale hakikaten mütecel-
lidane yazılmış bir makale. Biz bugün binlerce 
lira sarf etmiş olsaydık bu makalenin onda biri 
kadar bir propaganda yapamazdık. Bunu da Av
rupa'da yalnız Fransa'da Piyer Loti ve onun gibi 
seyyah, gemici ve edip olan Klod Farer yazıyor. 
Ve dikkat buyurunuz ki Klod Farer müşkülâtla 
İsviçre gibi bir memlekette intişar eden bir ga
zeteye verebiliyor ve gazete de mütalâaya işti
rak etmediğini gösteriyor. Binaenaleyh Klod Fa
rer'e bir teşekkür ve haleti ihtizarda bulunan 
büyük dostumuza, yani Piyer Loti Hazretlerine -
ki hak yolumda ve Ermenilere karşı en şedit bir 
lisan ile bizi müdafaa eden bir adamdır - ve 
bu gibi mütecellit adamlara dünyanın hiçbir 
tarafında tesadüf edildiği yoktur. Geçen günkü 
müttefikimiz Almanya'da var mı? İngiltere'de 
var mı? Ancak General Tavshend bir az lehi
mizde yazabildi. Binaenaleyh bunu bir kıymet
tar hâtıra telâkki ederek kendisine beyanı te
şekkür edilmesini kırk refikim ile teklif ederim. 
(Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, reye vaz'ediyorum. Tak
rir ittifakı âra ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
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6. — TEZKERELER 

1. — Adana affı umumi Kanunundan o ha
valideki ceraimi âdiye tnücrimininin istifade 
edip etmiyeceklerinin tefsirine dair İcra Vekil
leri Riyaseti tezkeresi 

REİS — Adana'da ilân edilen affı umumi 
hakkındaki Kanunun tefsirine dair Heyeti Ve-
kileden mevrut tezkereyi Adliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Vilâyah Şarkiye ahalisine meccanen 
kereste itasına dair kanun lâyihası 

REİS — Efendim, Vilâyatı Şarkiye muhaci-
rinine meccanen kereste itası hakkında Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Muva-
zenei Maliye ve Kavanini Maliye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

2. — Bâzı memurini rüsumiyenin askerlikten 
istisna edilmelerine dair kanun lâyihası 

REİS — Bâzı memurini rüsumiyenin asker
likten istisna edilmelerine dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyeyi Müdafaai Milli
ye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Osmaniye kasdbasiyle civar kurasının 
senei haliye aşarı hakkında kanun lâyihası 

REİS — Osmaniye kasabasiyle civar kurası
nın senei haliye aşarı hakkında Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye vardır. Muvazenei 
Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin- Muhakemat Encümeni ile Memurin 
Muhakemat Heyetinde münhal vukubuldukça 
tefrik olunacak azaya dair kanun teklifi (2/433) 

REİS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Muhakemat Encümenine dair tek
lifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, İs
tiklâl Mahkemesince mahkûm edilen Kesikhöprü 

\ ve Camiisagir karyeli Hasan ve Battal ağaların 
| aflarına dair kanun teklifi (2/434) 

97 — 
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REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, I 

iki kişinin affına dair teklifini Lâyiha Encü
menine havale ediyoruz. 

3. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, Ereğli 
kömür havzası tecil kanunlarına muhalif hare- I 
ket cezası hakkında kanun teklifi (2/435) 

REÎS — Tunah Hilmi Beyin, Ereğli kömür 
havzası amelesi hakkındaki tecil kanunlarına 
muhalif harekette bulunanlara dair bir teklifi 
var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. I 

10. — MAZBATALAR 

1 Yozgad Mebusu Rıza ve Süleyman Sır
rı Beylerin, Sebze asarının hububat aşarı İle 
birlikte mültezimlere, ihale edilmesine dair kanun 
teklifi ve lâyiha encümeni mazbatası (2/426) 

REÎS — Yozgad Mebusu Süleyman S im 
Beyin, Meyva ve sebze âşaıı hakkında bir tek
lifi -var. Lâyiha Encümenince, şayanı müzakere 
görülmüş. Kavanin ve Mnvazenei Maliye encü
menlerine gönderiyoruz. 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya İska sahasındaki araziden alınacak ücret 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/425) 

REÎS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya ovası İska ücretlerine dair bir tek
lifi kanunisi var. Şayanı müzakere görülmüş, 
Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Bolu Mebusu Doktor Fuad Beyle rüfe-
kasının, Himayeietfal Cemiyetinden posta ve 
telgraf ücreti alınmamasına dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/432) 

REÎS — Bolu Mebusu Fuad Beyle rüfekası-
nm Himayeietfal muhaberatından ücret alın
mamasına dair teklifi kanunisi şayanı müza
kere görülmüş, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Meclisin saati mesaisine dair kanun teklifi ve 
lâyiha encümeni mazbatası (2/430) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
Meclisin Heyeti Umumiyesiyle encümen ve şua-
batm itçima günlerine ait bir teklifi var. Oku
nacak; I 

.1338 O : 1 
Riyaseti Celileye 

Devairi Devletin umum şuabatmda .vazife-
daranın ezgayrı Cuma beher yevm, muayyen 
zamanlar dâhilinde sekiz saat çalışmaları usulü 
müttehazeden iken Büyük Millet Meclisi mesai 
saatlerini katî bir usule rapt ve takyidedeme-
miştir. Bundan dolayıdır ki, ekseri eyyam, He
yeti Umumiye müzakeratı sekiz saattan noksan 
veya fazla devam edegeldiğinden bugün encü
menlerde 1337 senesine ait birçok evrak teraküm 
eylemiş ve bu sebeple de pek mühim işler aka
mete uğramıştır. 1337 senesinin Meclise müta-
allik bilûmum evrakının ikmali için berveçhi zir 
mevaddm kabulünün tahtı karara alınmasını tek
lif eyleriz. 

MADDE 1. r— Büyük Millet Meclisi azayı 
kiramı seııei haliye Şubatı nihayetine değin be
her yevnı kablezzeval iki, badezzeval dört saat 
Mecliste ispatı vücut eyliyecekti r. 

MADDE 2. — Cumartesi, Pazartesi, Çarşam
ba heyeti umumiye müzakeratma; Pazar, Salı, 
Perşembe günleri şube ve encümen işlerinin ik
maline tahsis kılınmıştır. 

MADDE 3. — Devam ve kıstelyevm işlerin
de Meclis şube ve encümen reisleri Nizamnamei 
Dahilî ahkâmını muhafaza ve tatbikine dikkat 
edecektir. 11 Kânunusani 1338 

Büyük Millet Meclisi Âzasından 
Erzurum 

Salih 

Lâyiha Encümeni 
Aded : 169 16 .1.1338 
Meclisin Şubat gayesine kadar kablezzeval 

iki ve zevalden sonra dört saat münakit bulun
masına ve müzakeratın Cumartesi, Pazartesi, 
Çarşamba günleri Heyeti Umumiye ve diğer üç 
gün de encümen ve şuabatm içtimaiyle mütera
kim işlerin senei âtiyeye devredilmeksizin itma
mı esbabının istikmaline dair Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin lâyihai kanuniyesi encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olundu. Lâyihai mez-
kûre iktisabı kanuniyet edinciye kadar devrei 
âtiyenin hulul etmiş olacağı ve kırk gün kadar 
bir müddet için kanunu mahsus tedvininden zi
yade Meclisi Âlinin bu bapta ittihaz edeceği bir 
karar temini maksada kâfi gelebileceği cihetle 
lâyihai mezkûre bu noktai nazardan şayanı mü-



zakere görülememiş olmakla 
takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni 

Lâzistan 
Esad 

Kâtip 
Ertuğrul 

Neeib 
Âza 

Ergani 
Emin 

Âza 

Reisi 

Âza 

Âza 
— — 
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Heyeti Umumiyeye 

Mazbata Muharriri 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Âza 

„ — 

Âza 

Âza 
Gümüşa-ne 

Ruşen 
SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyuru

nuz beyefendiler. Gerçi bir teklifi kanuni şek
linde yapmış ve Makamı Riyasete vermişim. 
Fakat bir kararla da bunu biz temin ve tesbit 
edemezsek ibadı Müsliminden birçok kimselerin 
evrakı şubelerde, encümenlerde ve sairede uzun 
müddetten beri beklemekte ve kalmaktadır, bu
gün bir sene zarfında İstida Encümenine gelen 
istidalardan hiçbirisinden malûmat alamadık. 
İstida Encünıenindeki istidalar uyuyor, rmıame-
le oluyor mu? Bilmiyorum. Mensubolduğum be
şinci şubede birçok evrak var, bu da böyledir. 

Encümenlere gelince: Hepimiz görüyoruz ki, 
ruznameye alman birçok mevat biri diğerinin, 
diğeri berikinin yerine aşağı - yukarı inip çıkı
yor. Hiçbirisi zamanında mevkii müzakereye 
vaz'olunamıyor. Bendeniz şunu arz etmek isti
yorum ki, bütçe müzakeresi de başlıyacak. Cu
martesi, Pazartesi, Çarşamba günlerini Heyeti 
Umumiye içtimama hasredip iki saat kablezze-
val ve dört saat de badezzeval çalışalım. Ve di
ğer üç gün zarfında da sureti katiyede şube ve 
encümenlerde bir evrak kalmamak üzere, devam 
edelim. Yazılan ilânlara ve levhaya yazılan içti
ma davetnamelerine bilmem nedense icabet bu-
yurulmuyor. Hattâ kıstelyevm muamelâtının 
tecviz edilmesini istirham ediyorum. Binaen
aleyh bu meselenin gayet lüzumlu olduğunu Lâ
yiha Encümeni de kabul ediyorlar. Fakat yal
nız bir teklifi kanuni şeklinde olduğuna itiraz 
vâki olmuştur. Bir karar tahtında bir şey ya
palım ve kabul edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bendeniz Salih Efendinin fikrine maatteessüf iş
tirak edemiyeceğim. Mesai zamanları için bu 
katiyen yapılamaz. 
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de buna müsait değildir. Çünkü icrai salâhiyet 
kendisindendir. Daima her saat, her an burada 
icrayı Hükümet etmek ıstırarmdadır. Yoksa 
haftada birgün, iki gün içtima kaydı teşriî mec
lislere aittir. İcrai salâhiyeti haiz olan bir meclis 
katiyen mesai zamanlarını tâyin ve takyidede-
mez. 

O her gün hali içtimadadır. Encümenler de 
mesai zamanlarını tanzim eder. Müsait günler 
için günü gününe kararını tâyin eder. Yoksa 
böyle bir meclis için bu karar olamaz. (Reye, 
reye sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Salih Efendi takrirlerinde «haftanın Cumar
tesi, Pazartesi, Çarşamba günlerini Heyeti Umu
miyeye, Pazar, Salı ve Perşembe günlerini de 
şube ve encümenlere hasredelim ve sene niha
yetine kadar şuabat ve heyeti umumiyede müte 
ra'kim işleri her halde çılkaralım» diye bir ka
nun teklif ediyor. Encümen tabiî böyle işlerin 
ibir an 'evvel çıkarılmasını istemekle beraber bir 
aylık, iki ıayhlk için 'bir kanun çılkarm'alk taraf
tarı değildir. Burası Heyeti Oelileye aittir. Yal
nız şurasını benıdeniz arz ediyorum. Arkadaşları
mızdan .pek çokları 'kıymettar bâzı kavani'n tek
lifinde bulunuyorlar. Fakat bu teklifler burada 
okunma'ksızm Lâyiha Encümenine gönderiliyor. 
Lâyiha Encümeni reddediyor, yahut şayanı mü-
zaJkere görüyor. Şayanı müza'kere gördüğünü 
aidolduğu encümene veriyor. Encümen ikmal 
ediyor, Heyeti Umumiyeye vermek için zalbıt ka
lemine veriliyor. Reis ruznameyi yaparken m'ez-
ıkûr evrakı gözden geçiriyor. (Şu evralk ruzna-
ımeye alınsın, şu 'alınmasın) diye (kendi takdiriy
le ruznameye alınmasını münasip görmeyip de 
geri ıbıraktığı çdk levayih ve evrak vardır. Bun
lar sene nihayeti -olmak dolayi'siyle, âdeta mü
ruru zamana uğrayıp ıbattal torbasına girmek
tedir. Bendenizce arkadaşlarımın hepsinin ver
miş olduğu ve şimdiye kadar evrakı varide me
yanmda Meclisi Âliye gösterilmemiş olan ne ka
dar evrak varsa bunların bir listesi yapılsın ve 
evra'kı varide meyanmda şu müddet zarfında 
•Meclisi Âlinin nazarıma arz edilsin. Nâlkıs olan
lar hiç olmazsa >addoldüğu encümenlere havale 
buyurulsun. 

REÎS —• Efenıdiım, Süleyman Sırrı Beyin bir 
mütalâasını tashih etmek isterim. Tekâlifi kanu-
niyenin ehemmiyetli, ehemmiyetsiz diye Divanı 
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Riyasetçe tefrika tâbi olduğu yıdktur. Teklifler 
doğrudan doğruya laido'lduğu encümenlere gi
der, sonra buraya gelir, müzakere 'edilir. Binaen
aleyh 'böyle bir şey yo'ktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yo/jgad) — Sözüm 
size ait değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız şunu teklif 
ediyorum. 'Teklifi reye ikoyunıtz. Karar suretinde 
(kaıbııl edelim, bunu. 

REİS — Lâyiha Encümeninin .mazbatasını re
ye 'koyuyorum. Teklifin reddini camidir, ikamın 
şeklini reddediyor. Yalnız bir karara raptedil-
mesini tensibediyor. Kanım sekilinde olan tek
lifin reddini nnııtazam'mın Lâyiha Encümeni 
mazbatasını kabul 'edenler lütfen el (kaldırsın. 
Mazbata kabul ve telklif reddedilmiştir. 

Şimdi efendim, diğer bir fıkrası daha var. 
Kanun şeklinde değil, (karar şeklinde 'kaıbııl ede
lim, diyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu reye 
'konmaz, efendiler, Meclis her gün istediğini ya
par. 

TUNALL HİLMİ B. (Bolu) — Hüseyin Avni 
Bey (mütalâalarında yanılıyorlar. Mükemmel su
rette reye Ikonulabilir. Meclis İbir gün inikat et
memiş olmakla seddedilmiş loılnıaz, içtima ibaşika, 
müzakere foaişlka... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
şaıhSİyeti ınâneviyeyi haiz bir 'Meclistir. Yarın 
Heyeti Vekile arkadaşla ramız ibir husus için... 
((Bugün Meclisin içtima günü değildi, binaen-
aileyih iş de müstaceldi, (biz yaptıik) derler. Mec
lis takyit kabul etmez, her gün içtima 'eıder, Mec
lisi Âli serbesttir. 

TUNALf HİLMİ B. (Bolu) — Salih Efendi
nin takriri asgari üç ıgünlülktür. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclisi 
Âli içtima gününü her zaman tâyin eder. Bu 
ruzuaıne meselesidir. Reis istediği giıbi tâyin 
eder, üç gün sonraya bırakır filân eder. Fakat 
böyle tafcyit edemez. (PıSk doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoaga/d) — Makamı 
Riyaset İsteme Meclisi her igün* toplar, efendim. 

REİS — Efendim, günlerle talkyit, zannede
rim rnııvafılk olmaz. Medliis ımaslahata göre içti
ma eder ve maslahata »göre ifearar verir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Her gün kalblezze-
val iki saat çalışmayı reye vaz'edin. 

REİS — Efendim, Meclis müzakeratınm gün-
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lerle takyidini kabul «deriler lütfen ellerini kal
dırsın, reddedilmiştir. 

5. — Divanı Harbce idama mahkûm İhtiyat 
Mülâzimisanisi Adanalı Abdüsselâm Efendi hak
kında Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Divanı Harbi Askerîce idama mah
kûm edilen Mülâzimisani Abdüsselâm Efendi 
hakkındaki hükmün; elle geçtikte tekrar muha
keme edilmek üzere, tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası var, olkunacalktır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Düşman tarafına firar e'tmelkle maznıınun-

aleyh Kmk Birinci Fırka Süvari Bölüğü zâbita-
ıundan ihtiyat Mülâzimisanisi Adana 'lı Abdüsse-
lû'm Efendinin Askerî Ceza. 'Kanunnamesinin 
1.37 ncİ .maddesi mucibince idamına ve emval ve 
emlâkinin 'haczine dair fırkai mezikûre Divanı 
Harbinden sâdır olan 'hükmü gıyabiyi mutazam-
mın mazbata ve evrakı müteferriası Divanı Tem
yizi Askerî Kanununun ı36 meı maddesi mucibin
ce ele geçtiğinde .muıbakemeoi vicaMyesi icra •kı-
lınmalk üzere hükmü vâkıın alelusul tasdiki en-
cümenimiz(«e 'muvafık görülmelMe berayı tasdik 
Heyeti Ilmumiyeye arz ve teklif eyleriz. 

20/Teşrinievvel/1337 
Adliye Encümeni Reisi M a k a t a Muharriri 

IMdşehir 
Abdullah Azmi 

Kâtip Âza 
Antalya Karahisarı Sahib 

Halil ibrahim Mehmed Şükrü 
Âza 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Gıyabî hükümlerin tasdiki vicahen muha
keme icrasiylc mukayyed olan mesailde fayda 
temin etmiyeeeği, çünkü tasdik dahi muamelei 
vieahiyede keenlemyeküıı olacağı, her ne kadar 
Kanunu Askerîde bir tasdiki âli fıkrası mev
cut ise de tasdikin Müdafaai Milliye Vekâletin

ce yapılmasına muhavvel olacağı cihetle 
muhalifim 

Âza 
Kırşehir 

Müfid 

REİS — Tutulduğunda yeniden muhakeme 
edilmek üzere hakkındaki hükmün tasdiki hak-
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kındaki bu mazbatayı kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — Düşman tarafına firarından dolayı gı
yaben idama mahkûm edilen Zâbitveküi Münir 
Efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Divanı Harbi Askerîce idama mah
kûm edilen Zâbitveküi Münir Efendi hakkındaki 
Hükmün ele geçtiğinde muhakeme edilmek üzere 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası var
dır. Okunacaktır: 

Adliye Encümeni mazbatası 
Miri esliha füruhtu ve düşman tarafına firar 

maddelerinden dolayı maznununaleyh olan Zâbit
veküi Münir Feyzi Efendinin idamına dair Diyar-
bekir'de dört numaralı Divanı Harbden sâdır 
olan 14 Şubat 1337 tarihli ilâm ile evrakı mili: • 
ferriası encümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. 
Divanı Temyizi Askerî Kanununun otuz altın
cı maddesinde; «Ahkâmı gıyabiyei cinaiyenin tem-
yizen tetkikine lüzum yoksa da mahkûmunaleyh 
derdest olunduğunda vicahen tekriri muhakeme 
edilmek üzere hükmü gıyabi tasdiki âliye iktiran 
eder.» diye musarrah olmasına mebni maddei 
mezkûre hükmüne tevfikan derdest olunduğunda 
muhakemesi tekrar vicahen rüyet edilmek üzere, 
merkum Münir Feyzi Efendi hakkındaki hükmü 
gıyabii mezkûrun tasdiki tensibolımarak Heyeti 
Umumiyeye tevdi olunur. 

26 Haziran 1337 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Eskişehir Sinob Kângırı 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket Neşet Nâzım 

Âza Âza Aza 
Sinob Konya Bursa 

Hakkı Hami Refik Muhiddin Baba 

Âza Aza 
Biga Antalva 

Hamid Halil ibrahim 
Hini imzada bulunamadı 

REİS — Efendim, bu mazbatayı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Divanı Harbce gıyaben idama mahkûm 
Mülâzimisani Antalya'lı Abdullah Efendi hak
kında Adliye Encümeni mazbatası 
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REİS — Efendim, Adliye Encümeninin bir 

mazbatası daha var. Divanı Harbi Askerîce ida
ma mahkûm edilen Jandarma Mülâzım i Abdul
lah Efendi hakkındaki hükmün, ele geçtiğinde 
tekrar muhakeme edilmek üzere tasdikine dair
dir. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Efrat maaşı olan iki yüz seksen yedi bin 

dört yüz yirmi altı kuruşla iki Alman tüfeği ve 
altmış aded cephaneyi hamilen düşman tarafına 
firar etmekle maznununaleyh olan Mersin Jan
darma Bölük Kumandanlığı vekâletinde müs
tahdem Mülâzimisani Antalya!ı Abdullah Efen
dinin Askerî Ceza Kanunnamesinin otuz yedin
ci maddesi mucibince idamına ve emval ve eş
yasının hacziyle sirkat etmiş olduğu meblâğ ile 
silâh ve cephane bedelinin tahsiline dair Kırk 
Birinci Fırka Divanı Harbinden gıyaben sâdır 
olan 24 Mart 1337 tarihli mazbatada münderiç 
hükmün mahkûmu merkum ele geçtiğinde Di
vanı Temyizi Askerî Kanununun 36 ncı maddesi 
mucibince tekriri muhakeme edilmek üzere, hük
mü gıyabii vakiin' alel usul tasdiki encümeni
mizce muvafık ve be rayı tasdik Heyeti Umumi
yeye arz ve teklif olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Abdullah Azmi 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 

Gıyabi hükümlerin tasdiki vicahen mu
hakeme icrasiyle mukayyedolan mesainle fai
lle temin eimiyeceği ve çünkü tasdiki dahi 
muamelei vicahiyede keenlemyekün addolu
nacağı, her ne kadar kanunu askerîde tasdi
ki âli fıkrası mevcut ise de o tasdiki âli Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin tasdikine mahmul 
olacağı cihetle işbu karara muhalefim. 

Âza 
Kırşehir 

Müfid 

Âza Âza Âza 
Hakkı Hami Maraş Karahisar 

Mehmed Hasib Mehmed Şükrü 

REİS — Bu da efendim, deminki mazbata
nın aynıdır. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 
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8. — Divanı Harice gıyaben idama mahkûm 

Tabip Yüzbaşı Ali Hikmet Efendi hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim, yine aynı olmak üzere 
bir mazbata daha var, Divanı Harbi Askerîce 
idama mahkûm edilen Tabip Yüzbaşı Hikmet 
Efendi hakkındaki hükmün ele geçtiğinde tek
rar muhakeme edilmek üzere, tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Düşman tarafına firar etmekle maznunun-

aleyh Alay 16/3 Tabibi Yüzbaşı Ali Hikmet 
Efendinin icra kılman muhakemei gıyabiyesinde 
Askerî Ceza Kanunnamesinin 137 nci maddesi
ne tevfikan idamına dair Kırk Birinci Fırka 
Divanı Harbinden sâdır olan 10 Mayıs 1337 ta
rihli kararın Divanı Temyiz Kanununun 36 ncı 
maddesi mucibince mumaileyh ele geçtiği tak
dirde tekriri muhakeme edilmek üzere alelusul 
tasdika iktiran ettirilmesi esbabının istikmaline 
mütedair ve encümenimize muhavvel 28 . V . 
1337 tarihli Müdafaai Milliye Vekâletinin tez
keresi ve merbutu mütalâa ve tetkik olundu. 
Hususu mezkûr Divanı Temyiz Kanununun 36 
ncı maddesine muvafık görülmekle hini der
destinde tekrar muhakemesi icra edilmek üzere 
alelusul tasdiki Heyeti ITmumiyeye arz ve tek
lif olunur. 

20 Teşrinievvel 1337 

Encümen Eeisi Mazbata Muharriri 
Eskişehir — 

Abdullah Azmi 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 

Gıyabi hükümlerin tasdiki vicahen muhakeme 
icrasiyle mukayyedolan mesailde fayda temin 
etmiyeceği, çünkü tasdik dahi muamelei vi-
cahiyede keenlemyekün olacağı, her ne ka
dar kanunu askerîde bir tasdiki âli fırkası 
mevcut ise de tasdikin Müdafaai Milliye Ve
kâletinin tasdikine mahmul olacağı cihetle 
işbu karara muhalifim. 

Âza 
Kırşehir Mebusu 

Müfid 
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Aza Aza 

Sinob Maraş 
Hakkı Hami Mehmed Hasib 

Âza 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

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

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, bendenize kalırsa bunlar esrarı askeriye
dendir. Bunları celsei hafiyede okuyalım. (Ha
yır sesleri) 

9, — Divanı Harbce gıyaben idama mahkûm 
Cercis ve Mihailoğlu Abdullah hakkında Adliye 

.Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, diğer bir Adliye Encü
meni mazbatası var, Divanı Harbi Askerîce idama 
mahkûm edilen Cercis ve Abdullah hakkındaki 
hükmün ele geçtiğinde tekrar muhakeme edil
mek üzere tasdikine dairdir. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Düşman tarafına firar etmekle maznunun-

aleyhima İskender Kavakoğlu Cercis ve Mihail 
Kibaroğlu Abdullah'ın Mardin Divanı Harbin-
ce icra kılman muhakemeleri neticesinde, As
kerî Ceza Kanununun 137 nci maddesine tev
fikan idamlarına dair gıyaben ittihaz olunan 
21 Ağustos 1337 tarihli kararın Divanı Temyiz 
Kanununun 36 ncı maddesi mucibince muma
ileyhim a ele geçtiklerinde vicahen tekriri mu
hakeme edilmek üzere alelusul hükmü vâkıın 
tasdiki encümenimizce muvafık görülerek be-
rayı tasdik Heyeti Umumiyeye arz ve teklif ey
leriz. 20 Teşrinievvel 1337 

Adliye En. Reisi Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip Âza Âza 

Antalya Karahisarı Sahib 
Halil İbrahim Mehmed Şükrü Hakkı Hami 

Âza 
Kırşehir Mebusu 

Gıyabi hükümlerin tasdiki vicahen muhakeme 
icrasiyle mukayyedolan mesailde fayda temin 
etmiyeceği ve çünkü tasdik dahi muamelei vi-
cahiyede keenlemyekün olacağı; her ne kadar 
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kanuni askerîde bir tasdiki âli fıkrası mevcut 
ise de (tasdik) Müdafaai Milliye Vekâletinin 
tasdikine mahmul olacağı cihetle işbu karara 

muhalifim 
Müfid 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

10. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Kalebentlik 
cezalarının nefy cezasına tahviline dair kanun 
teklifi (2/335) ile kanunu cezanın bâzı mevaddı-
m muaddü kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Efendim kalebentlik cezasının nefye 
tahviline dair olan teklifin reddine dair Adliye 
Encümeni mazbatası okunacaktır. 

Esbabı mucibe sureti 
Kanunu cezamızın ihtiva ettiği cezalardan 

kalebantliğin infazına muktazi kalelerin bulun
maması yüzünden işbu ceza bilmecburiye hapis 
cezası misiliû tenfiz edilmektedir. Halbuki bu 
şeklin temadisi muvafık olamıyacağından kanu
nu cezanın kalebentlik cezasını muhtevi ve fa
kat mahiyeti cürüm itibariyle teşdidi cezayı müş
tekim görülen elli dördüncü madde zeyli, elli 
sekiz, altmışıncı madde zeyli, altmış altıncı mad
denin birinci zeyli, altmış sekiz, altmış dokuz, 
seksen altı, seksen yedi, yüz altmış beşinci mad
delerinde muharrer kalebentlik cezasının küreğe 
tahvili ve seksen iki, yüz kırk sekiz, yüz kırk 
dokuz, yüz kırk dokuz zeyli, yüz elli iki, yüz elli 
üçüncü maddelerde muharrer kalebentlik ceza
larının ilgasiyle kürek cezasının -ipkası ve yüz 
elli dördüncü maddede muharrer (muvakkaten 
prangabent veya kalebent) cezasının muvakka
ten kürek cezasına tahvili münasip görülmüş
tür. Ancak; kürek cezasına tahvil edilmiyen ka
lebentliklerin hapis cezası misiliû infaz edilmesi 
ve kalenin bulunamaması ile beraber sarahati 
kanuniye olmadıkça bu kabîl mahkûminin şe
hir dâhilinde de serbest imrarı hayatları gayri-
muvafık olduğundan kanunu cezanın yirmi üç, 
yirmi dördüncü maddelerinin de berveçhi zir 
surette tadili muvafık görülmüştür. 

Tahfifi Ceza Kanunu 

MADDE 1. — Kalebentlik cezasına mahkûm 
bilcümle mücriminin cezaları nefiy cezasına tah
vil edilmiştir. 

.1338 0 : 1 
MADDE 2. — Nefiy cezasının müddeti ka

lebentlik cezası nispetindedir. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi kabulün
den itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri 
memurdur. 

Esbabı mucibe 
Kalebentlik cezasına mahkûm mücrimine 

mahza kale bulunmaması sebebiyle kürek ceza
sı çektirildiği görülmesine ve cezaların cümle 
zamanda mücrimin lehine tahfifi hükümetler
ce şiar olarak kabul edilmesine mebni Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin istisna-
en hilafı harekette bulunması nişanı medenisiy
le gayrimuvafık bulunduğundan berveçhi balâ 
dört maddelik kanunla kalebent cezalarının nefiy 
cezasma tahvilini münasip gördüm. 

îzmit Mebusu 
Sırrı 

Lâyihai kanuniye 

Kanunu cezanın bâzı mevaddmı muadil kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Kanunu cezanın yirmi üçün
cü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: (Mü
ebbet kalebentlik Devletçe tâyin olunan mahal
de mahkûmun ilâ vefatihi menfiyen kalması
dır.) 

MADDE 2. — Kanunu cezanın yirmi dör
düncü maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir: 
Muvakkaten kalebentlik kezalik Devletçe tâ
yin olunan mahalde mahkûmun üç seneden on 
beş seneye kadar menfiyen kalmasıdır. 

MADDE 3. — Kanunu cezanın elli dördün
cü maddesi zeylile elli sekizinci maddesinde ve 
altmış ve altmış altmcı maddelerinin zeylinde 
ve altmış sekiz, altmış dokuz, seksen altı, £ek-
zen yedi, yüz altmış beşinci maddelerinde mu
harrer kalebentlik cezalan* küreğe tahvil edil
miştir. 

MADDE 4. — Kanunu cezanın yüz kırk se
kiz, yüz kırk dokuzuncu maddeleriyle yüz kırk 
dokuzuncu madde zeylinde ve yüz elli iki, yüz 
elli üçüncü maddelerinde muharrer kalebentlik 
cezaları ilga edilmiştir. 



1 : 148 21.1 
MADDE 5. — Kanunu cezanın yüz elli dör

düncü maddesinde muharrer cezalar kürek ce
zasına tahvil edilmiştir, 

MADDE 6. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

19 Teşrinisani 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Re- Seriye Vekili 
isi ve Erkânı Harbiyei Fehmi 

Umumiye Vekili 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Memuriyette Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü İçtimada bulunamamıştır 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

İçtimada bulunamamıştır Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kanunu cezanın kalebent cezasından bahis 

maddelerinin tadiline dair İzmit Mebusu Sırrı 
Beyin takriri ile Hükümetin bu baptaki kanun 
lâyihası Adliye Vekili huzuru ile tetkik ve mü
zakere edildi. 

Gerek Hükümet . ve gerek Sırrı Beyin isti-
nadettikleri esbabı mucibe mahakimden sâdır 
olagelen kalebentlik cezalarının mahalli infazı 
olmadığından ibarettir. Bir fiilin tecrimiyle 
nev'i cezanın tâyin ve takdirinde nazarı dikkate 
alınması icabeden cihet, milletlerin âdât ve ica-
batı içtimaiyelerinin istilzam eylediği ihtiyaç hu
kuku ceza noktai nazarından tahlil ve tevfik edi
lerek mümkün olduğu kadar cürüm ile ceza bey
ninde nispeti âdile taharri etmektir. Nev'i cür-
me nazaran tâyin edilecek nev'i cezanın mahalli 
infazı olup olmaması bu bapta âmil olamaz, va-
zn kanun böyle bir mesele üzerine imali fikir ve 
tevekkuf edemez. 

Mevzu esbabı mucibeye ve kalebentlik cezası
nın halen tadilini yahut lağvını istilzam edecek 
esbabı mâkulei hakikiyeye vâsıl olamıyan Encü
meni Adliye takrir ve lâyihayi kanuniyenin red-
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dine ekseriyetle karar verdiğinden keyfiyet He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Canik 
Celâleddin Arif Ahmed Nafiz 

Trabzon Biga 
Hafız Mehmed Muhalifim 

Hamid 
Kırşehir Siird 
Müfid Mustafa Sabri 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, bu kürsüde belki iki, üç 
defa mevzuubahsolan kalebentlik meselesini bir 
sureti katiyede halletmek için vukubulan suale 
cevaben derdesti takdim bir teklifim bulun
duğunu söylemiştim. O teklif Heyeti Vekileden 
geldi. Aynı zamanda evvelden beri bu kalebent
lerin hapsanelerde yatmalarından dolayı itiraz 
'eden Sırrı Beyin de bilûmum kalebentlik cezası
nın nefye tahvili hakkında vermiş olduğu tek
lifi kanunisi de Adliye Encümeninde öteki tek
lifle birleştirilmiştir. Adliye Encümeni gerek 
hükümetin ve gerek Sırrı Beyin tekliflerinin 
saikı aslisinin kale bulunmamasına bina edilme
sinden dolayı, Hükümeti kalebentlik cezasının 
infazına müsait mahal ihzar etmekle mükellef 
tutuyor. Binaenaleyh kanunu cezadaki kalebent
lik cezasının tebdiline lüzum olmadığı müta
lâasında bulunuyor efendim. Evvelâ bendeniz 
Heyeti Muhteremenize izahat verdikten sonra, 
bütün mülhakata tamim yaptım. Kanunun tarif 
ettiği şekilde kalebentlik cezasının çektirilmesine 
dair mahal var mıdır? Yok mudur? mevcut kale
lerin ne dereceye kadar kabili tamir olduğunu 
ve ne kadar kalebentliğe mahkûm bulunduğunu 
sordum. Ve hulâsa olarak gelen raporları bir 
cetvel halinde tevhidettim. Efendim, neticede 
kalebentliğe mahkûm olduğu halde şehir dâhi
linde serbest gezen (27) kişi, hapsanede bulu
nanlar (318) kişi olduğunu ve muhtelif mahal
lerde kaleler mevcut ise de bunların yeniden ta
mir ve kabili istifade bir hale gelmesinin imkânı 
bulunamadığına dair tafsilâtlı cevaplar aldım. 
Şimdi efendim, Kalebentlik Cezası Kanununun 
tarif ettiği şekilde behemehal kale dâhilinde bu
lunmak sartiyle, cezanın ifasıdır. Kalebent 
mahkûmları hukuku zatîye, âdiyeden mahrum 
edilmişlerdir. Yani mahcurdurlar. Kendisine 
Hükümet tarafından mutlaka bir nafaka verile-
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çektir. Evlât ve iyaline de Hükümet tarafın
dan bakılacak, bütün muamelâtı tahririyesine 
de zabıta tarafından nezaret edilecektir. Sonra 
aynı zamanda kendileri kale memurlarının tah- ' 
ti nezaretinde bulunacak. Hulâsa : Bir kale- | 
bent mahkûmunu kaleye göndermek demek ka- j 
lebentliğin tenfizi için lâzımgelen şeraiti kanu- j 
niyeye riayet etmek demektir. Maalesef bu şe- ; 
raiti ifa edecek derecede bizim elimizde kale j 
kalmadığını öğrendik. j 

CELÂLEDDÎN ARİF B. (Erzurum) — Hap- | 
saneniz var mı ? J 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
iki noktai nazar akla geliyor: Kalemiz yoktur, 
o halde kalebent mahkûmlarını şehir dâhilinde 
serbest mi bırakalım? Eşeddile cezalandırmaya 
hakkımız yoktur. E ha f finize mi bırakalım? İkin
cisi kalebentlik cezası mademki kanunun tarif 
ettiği şekilde infaz edilmiyor, bu kalebentlik ce
zası hakkında başka bir .şey mi düşünelim? 

Bendeniz teklif edilen lâyihada üç noktai 
nazar takibettim. Bir defa kanunu cezanın ih
tiva ettiği ve kalebentliğe mahkûm ettiği cera-
im erbabına baktım ve öylelerini gördüm ki : 
Efendim, eğer onlara «şehir dâhilinde serbest 
gezsinler.» Müsaadesini verirsek Devlet ve mil
letin zararına olarak, irtikap ve irtişada bulu
nanlar, hattâ ortadan Hiyaneti Vataniye Kanu
nu kalktıktan sonra kanun, Hükümet aleyhinde 
müsellâhen kıyama teşebbüs edenlerin cezaları
nın mahalli icrası kalebentlik oduğuna naza
ran, onlarında cezası her halde sizin ve bizim 
gibi serbest, şehir dâhilinde gezmelerinden iba
ret olacaktır. Elbette dün mürtekibolan bir 
adamın bugün serbest gezmesine vicdanı mille
tin muvafakat etmiyeceği tabiîdir. Buna mu
kabil teklifte telekkiyatı ilmiyemize ve telekki-
yatı şahsiyemize nazaran, kalebentlik cezasının 
hafif geldiği mahallerde kalebentlikleri küreğe 
tahvil ve kalebentlik cezasının ağır geldiği hu-
susatta bunu tıefye tebdil ettik. Aynı zaman
da kanunu cezanın bâzı mevaddı hem kalebent
liğin, hem de kürek veya nefiy veya diğer ceza
ları ihtiva ediyor. Hâkimi, böyle iki türlü ce
zadan birinin intihabında serbest bıraktık, mu
hayyer olan kısımda kalebentlik cezalarını kaldır
dık. öyle zannediyorum ki, bu şekilde bir tadil 
ile Ceza Kanununun ihtiva ettiği maddelere, te-
lekkiyatımıza göre bazan kuvvetliye bazan da ha
fif bir mâna vermekten maada bir şey yapılmış 
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olmaz. Eğer Heyeti Muhtereme bu kararı katı 
hakkında yeni bir şekil düşünmek hususunda ira-
ei tarik etmezse hakikaten adliye memurları, Ad
liye Vekili, kalebentliğe mahkûm olanlara, kanu
nun tarifi dairesinde cezalarını ifa ettirmek hu
susunda müşkülât çekeceklerdir. Onun için efen
dim bu teklifi kanuni Adliye Encümenine iade 
edildiği takdirde hangi cezaların küreğe, hangi 
cezaların nefiye tebdil edileceğine dair gelecek 
teklifin Heyeti Muhteremede kabulü suretiyle ka
lebentlerin cezadide olmamasından dolayı vukua 
gelecek mehazirin mündefi olmasına sarfı gayret 
edilmesini rica ederim. Bu suretle adliye hakika
ten kanun dairesinde iş yapmak iktidarını ekle et
miş olacaktır. Mazbatanın âdemi kabulü ile tek
lifin tekrar encümene irsalini rica ederini. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Malûnıu-
âliniz bu evrak okunuyor. Fakat* Ruznameye geç
medi. Encümenin mazbatası da reddi mutazam-
mındır. Eğer kabul edilirse ruznameye geçmesi 
lâzımgelir. Bunun için uzun uzadıya münakaşa
ya lüzum yoktur. Adliye Encümeninin mazbatası 
reddedilirse teklif kabul edilmiş olur. Ruzname
ye dâhil olur. Yani Vekil Beyefendiden sonra mü
nakaşaya devam edilmez. Çünkü evrakı varide da
ha bitmedi. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Mazbata kabul edilirse o vakit ne olur?. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Teklif 
reddedilir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
rahan) — Olur mu ya?. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim ga
yet mühim olan bu mesele tabedilmeli. Ondan 
sonra müzakere edilmeli. Bu kalebent, kürek ce
zaları ehemmiyetli şeylerdir. Bu cezalar birbirine 
nakil ve tahvil olunuyor. Bu, düşünülecek bir 
şeydir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey 
müsaade buyurun bir şey arz edeceğim. 

Efendim Refik Şevket Beyin şimdiye kadar 
verdiği izahata nazaran mesele oldukça ehemmi
yetlidir. Adliye Encümeni mazbatası reddi mu-
tazammındır. Halbuki ruznameye alınmış değil
dir. Adliye Vekili Beyefendinin vermiş olduğu 
izahata nazaran, azayı kiram tarafından bu me
seleyi tetkik etmek arzusu izhar edilmiştir. Bu
nun için ruznameye ithali ile tabı ve tevzi edil
mesini bendeniz teklif ediyorum. 
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REİS — Efendim ruznameye alınmasını ka- I 

bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul I 
edilmiştir. 

2. — Türkiye'nin Roma Mümessilliğine tâyin 
edilmiş alan Erzurum Mebusu Celâleddin Arif 
Beyin Meclise vedaı 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — 
Muhterem rkadaşlarım, teveccüh ve itimadınızla 
Meclisi Âlinizi Roma da temsil edebilmek için, 
yarından sonra bulabileceğim ilk vasıta ile ha
reket edeceğim. (Allah muvaffak etsin sadalan) 
cümlenize arzı veda ' eylerim ve hakkımda şim
diye kadar ibraz buyurduğunuz teveccühün de 
idamesini ayrıca temenni ederim. Maksadım 
orada bihakkin ifayı vazife edebilmek için, bir 
de cepheye gidip cepheyi görmektir. Orayı gör
dükten sonra bittabi daha büyük bir kuvvei ma
neviye ile vazifeme iptidar edeceğmi arz ede
rim. Oradan geçip bu suretle gidecek olursam 
zannedersem, vazifemi daha iyi ifa ederim. Tev-
fik Cenabıhaktandır. (Şiddetli alkışlar) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 
Mademki cepheye gidecekler, Meclisten de selâm 
tebliğ edilmesini teklif ediyorum. (Muvafık ses
leri) 

REİS — Peki «fendim. 
CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — 

Tahmil buyurduğunuz vazifeyi bihakkin ifa ey
lerim efendim. 

3. - AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin İstida 
Encümeninden istifası 

REİS — Efendim Muş Mebusu Abdülgani 
Beyin İstida Encümeninden istifa ettiğine dair 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
İstida Encümeninden istifa ettiğimi arz ey

lerim. 
Mu§ 

Abdülgani 

2. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Kon
ya'da bulunan Van muhacirlerinin Marta kadar 
iaşelerinin temin edilmesine dair takriri 

REİS — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin 
bir takriri var. Temenni mahiyetindedir. 
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Riyaseti Celileye 

Konya'da bulunan Van muhacirlerinin Marta 
kadar iaşelerinin temini ile Martın on beşinden 
itibaren şevklerine emir verilmesi hususunun Si
niye Vekâletine işarını arz ve teklif eylerim. 

21 Kânunusani 1338 
Van Mebusu 

Hasan 

REİS — Sıhhiye Vekâletine gönderiyoruz. 

8. — SUALLER 

I. — Bolu Mebusu Tunak Hilmi'Beyin, Ereğ
li kömür havzan hakkında, iktisat, Adliye ve 
Dahiliye Vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli kömür 
havzasına dair, İktisat ve Adliye ve Dahiliye 
vekâletlerinden sual takriri var, mezkûr vekâlet
lere gönderiyoruz. 

II. — Muinsiz efrad ailelerine maaş tahsisine 
dair kanun lâyihası ve Muhtelit Encümen mazba
tası 

REİS — Müdafaai Milliye ve Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata 
muharrirlerinden mürekkep Enciüneni Mahsus 
mazbatası var. 

Müdafaai Milliye ve Kavanin ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbata muharrirlerinden mü

rekkep Encümeni Mahsus mazbatasıdır 
Muinsiz efradı askeriye ailesi maaşatı hak

kındaki lâyihai kanuniyenin Müdafaai Milliye ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bata muharrirlerinden mürekkep bir Encümende 
tetkiki Heyeti Umumiye kararından olmakla Ma
kamı Riyasetten tevdi edilen lâyihai mezkûre 
merbutu müstediyat ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası encümenimizce biletraf tetkik 
olundu. Gayrimüsmir sarfiyat meyamnda en zi
yade faidebahş olanı şüphe yoktur ki: Muinsiz 
efradı askeriye ailelerine verilen maaşattır. Zira 
bu maaş cephelerde muhafazai vatan, şeref uğ
runda çarpışan dilâveranı milletin gerideki aile
lerinin ağyara muhtacolmıyacak kadar ikdarla-
nm temin ve cengâverlerimizin de bu cihetten 
olan endişelerini izale ile huzuru kalblerini tat
min etmektedir. Emri tahsis ve sarfı bir kanu
na müstenit bulunan bu maaş Heyeti Vekileden 
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tanzim ve Meclise sevk olup lieclittetkik en
cümenimize havala buyuru] an lâyihai kanuniye-
nin birinci maddesi mucibince 1336 Eylülünden 
itibaren kat'olunmuş ve buna binaen Maliye Ve
kâletince 1337 senesi bütçesine tahsisat vaz''olun
mamıştır. Lâyiha heyeti umumiyesi itibariyle kabi
liyeti tatbikıyeyi haiz olmaktan uzak olmakla be
raber ikinci maddesinin sarahatine göre de vergi
lerin ağırı olan ve tarzı cibayetinden halkın en 
ziyade müşteki ve rencide bulunduğu âşâra bir 
nevi zammiyat icrası lâzımgelecektir. Encümeni
miz ise buna taraftar olamamıştır. Bir kanunun 
hükmü diğer bir kanunla refi ve ilga edilmedik
çe devamı meriyeti pek tabiî ve Maliye Vekâleti
nin henüz kanuniyet kesbetmemiş ve hattâ karar 
mahiyetinde bile bulunmamış olan bir teklifle bu 
maaşat için bütçesine tahsisat vazı ve sarf etme
mesinin bir sehve müstenidolacağı bedihi bulun
muş olduğuna, vaziyeti maliyemiz bu maaşın tez
yidi miktarına müsaidol madiğin a binaen kanun
da müsarrah ve muhassas miktar üzerinden 1337 
ve 1338 seneleri bütçelerine tahsisatı kâfiye vaz
edilmesi hususunun Maliye Vekâletine tebliği ve 
usulü tevzi ve tediyenin de daha salim bir hale 
ifrağı için muinsiz efrat ailesi maaşatı hakkında
ki Kanunun Kavanini Maliye Encümenince tet
kik edilmesi encümenimizce muvafık mütalâa kı
lınmış olmakla tasvibi Heyeti Umumiyenin arayı 
şaibesine arz olunur. 

Müdafaai Milliye Muvazenei Maliye 
Mazbata Muharriri Mazbata Muharriri 

Sivas Menteşe 
Vâsıf Dr. Tevfik Rüşdü 

Kavanini Maliye Mazbata Muharriri 
Antalya 
Ali Vefa 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Bütçe 
ile beraber müzakeresini teklif eylerim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Esasen 
kanun mevcut, neden icra edilmiyor? Maliye 
Vekâleti bir kanunu icra etmek için yeni bir 
kanun mu bekliyor? Kavanini Maliye Encüme
ni buna ne yapacaktır? Bunda yapılacak şey 
eski kanunun icrayı ahyâmını Maliye Vekâleti
ne emretmektir. 

REİS — Efendim, mazbata üzerine söz isti-
yen yar mı? Arzu buyurulursa ruznameye ala
lım. (Kavanini Maliyeye gitsin sesleri) 
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VEHBİ Ef. (Konya) .— Kavanini Maliyeye 

gitsin de sonra. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine git
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin el
kap ve kelimatt tâzimiyenin ilgasına dair takriri 
(2/478) 

REİS — Efendim,' Tunalı Hilmi Beyin el-
kap ve kelimatı tâzimiyenin ilvası hakkında 
teklifi var, Lâyiha Encümenine.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurulur mu? Efendim bu bir teylifi kanuni de
lildir ve esasen şimdiye kadar elkap ve tâbira-
tı resmiye hakkında kanuni bir muamele geç
memiştir. Binaenaleyh teklifi kanuni olamaz. 
Mamafih teklifi kanuni mahiyetinde telâkki 
buyurulursa memnun olurum. Lâyiha Encüme
nine gitsin. Aslı bir temenni takriridir. Okun
masını teklif ediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Tetkikatıma göre, resmî muhaberelerde-

(devletlû) bilmem (nelü) gibi elkaplar, hele: 
(Vekâlet penahileri) (sâmileri) (senaverleri) 
(behiyeleri) (aliyeleri) kabilinden hattâ tel
grafçıların büe başlarına musallat olmuş «be
liye» 1er gittikçe artmaktadır. Halbuki hem 
bütçede iktisat aradığımızı hem de (Türkiye 
Halk devleti) ni kuran (halk mümessilleri) ol
duğumuzu iddia etmekteyiz. Bu takdirce icab-
eder ki evvelemirde (az söz, az yazı, az muame
le çabuk ve çok iş düsturunu kabul ve her hal 
ve kârımızda (sade güzel) olmaya gayret ve 
daima (sadeliği) tercih ve takibedelim. Binaen
aleyh (efendim) ve (hazretleri) tâbirleri ecne
bilerle cereyan eden muhaberelerimiz müstesna 
olmak üzere; (Halk Hükümeti) mizin muhabere 
ve muamele lisanının bu kabîl elkap ve âbirat-
tan âri, bir sâde ve halk lisanı olmasını tek
lif ederim. (Ret, ret, sadaları, gürültüler) 

Bolu Mebusu 
Tunalı TT îmi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurunuz da izahat vereyim. Arkadaşlar; 23 Ni
san tarihinde bu eski Türkler yurdunda, yeni 
bir Hükümetin yeni bir temelini atan bu Mec
lis şu dakikada bu arkadaşınızı kemali dikkatle 
dinlemelidir. Takririmde üssül esas olarak, şu 
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ciheti ittihaz ettim ki, mesele ahlâki olmaktan 
ziyade iktisadidir. Bütçenin açığını kapatalım 
diyorsunuz. Bunun içim evvel emirde usulleri
mizi ıslah edelim. (Patırtılar), Evvel emirde 
usullerimizi sözlerimizi basitleştirmeliyiz. Bir 
iş, bir esas ne kadar sade olursa o derece ak
sar bir yoldan gidilmiş olur. (Gürültüler) 

Arkadaşlar istirham ediyorum ki, 23 Nisan
da si z burada yeni bir Hükümetin yeni bir Dev
letin temelini attınız. Halkçıyız diye iddia edi
yorsunuz. O halde; (Riyaseti Celileye), (Dev-
letlû), bilmem, (nelu), diye Devletin ve mille
tin başına musallat olmuş olan beliyyeleri kal
dırınız. (Bravo, sesleri) Bir misal müsaade bu
yurunuz. Arkadaşlar; «Celileye» ben bunu faz
la görüyorum.. Fazla görmeyin arkadaşlarıma 
da sorarım. Benim müsevvidim, müsveddem; 
«Celileye» yazıyor, bir, mübeyyizim yazıyor, iki ; 
ben okuyorum üç; nihayet daireden daireye gi
diyor ve o bir kelime; (Celileye) düşünün kaç 
yüz kelimeye baliğ oluyor? Yazık değil midir 
ki, bu milletin böyle aziz vakitleri beyhude ye
re bu gibi şeylerle geçiyor. Sonra size sorarım 
arkadaşlar! Bunların yazılmasından ne faide 
mamuldür? (Celileye), (Aliyeye) demekten ne 
faide çıkıyor? Binaenaleyh ahlâkıyat cihetini 
katiyen bertaraf ediyorum. Evvel emirde zaval
lı memurlar kısa yazmayı bilsinler, sade yaz
mayı öğrensinler ve millet de işini bir an ev
vel görüldüğünü görsün. (Ret, ret, sadaları) 
Ret mi?.. Müsaade buyurunuz, işte arkadaşlar; 
görünüz, bu bir telgraftır.. (Elindeki bir tel
grafı, gösterdi).. Bir, iki, üç, üç buçuk sahife-
dir.. Ve bu telgraf arkadaşlar birtakım kelima-
tı ihtiramiye ile Devletin mazarratını intaceden 
kelimelerle dolu... Bunları hep telgrafçılar ya
zıyor ve zavallı bir telgrafçı bir telgraf da üç 
yüz, dört yüz kelime çe'kiyor. ('Para alıyor para; 
sesleri) Hayır'telgraf resmîdir. Arkadaşlar ben 
vazifemi ifa ediyorum. Bu kelimeler zait ve mu
zır keTimattır, muzır tâbirlerdir. Bilhassa halk
çı 'olan'lbu Meclise, ıbu Hükümette, bu millete 
featüyen. ıgiremez! (Reye, reye sabaları) " 

BESÎM ATALAY B. (iKütahya) — Arkadaş-
lar, 'bize Meşrutiyetten sonra bir hastalık geldi : 
Yıkmak, mutlaka yıkmak. Eski ananeleri gelişi
güzel hedim ve tahrifbetlme'k.. Bilmiyoruz ki : 
Ananeleri ktolay Ikoilay yıkılmaz. Onlar kaleler
den <dıaıha sağlam ve dağlardan daha raısîmdir. 
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Vilâyatı bozduk : Liva dedik, eyalet dedik, bil
mem ne dedik.. Bugün yine e'sM ismini vermek 
istiyoruz. Nişanları kaldırdık : Nişansız paşalar 
başımıza musallat oldu. Nihayet yine nişan ih
dasına mecbur olduk. Mıi'llbtîmki'n de eski bir 
ananesi var. Biz elimize eski NerlkMlerİ ve Vey-
sileri «ildiğimiz zaman bir azamet, ibir gurur du
yuyoruz.. (Devletlû) tâbirini veyahut (Celile) 
kelimesini (kaldırmakla ne 'kazanıyoruz? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Dünyada mil
yarlarla satınaliTiamıyan vakit, valkist kazanı
yoruz. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Hilmi 
Bey; «Eski yurtta kurulan şu hükümet» diyor. 
Efendiler eski yurtta, kurulan Ibu hükümet, eski 
ananelere sadık kalırsa daha mafkbul olur. «Tak
lidi zâğkelefld hiramanı ıgü'ldürür...» Memurine 
'karşı, bâzı malkamata karşı halikımızın ruhunda 
hürmet yaşatmak her halde lâzımdır ve vaciptir 
efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, bir 
keldim e daha söyliyeceğifm. Hulıâfayı Raşiildîn za
manında.. (Ayak patırdıları) (Gürültüler).. Sul
tan Osman zamanındaki sadelikleri gözümüzün 
•önüme •getirirsek o ananenlin ne kadar Ibid'ât ol
duğunu anlarsınız, Ikahnollsun öyle ananeler.. 

SALİH Ef. (Erzurum) — 'Bejdendiler, Tu-
nalı Hilmi Beyin -takririni İhmal buyurmayın.. 
Teklifi pek muhiktir. Ben ide iştirak ederim.. 
Lüzumsuz elfâzi tazimiye file va'kit geçi'rmeikre 
bir mâna yoldur.. Devletlû, kudretlû.. ilâ., lardan 
ne mâna istidlal edebiliriz? Bahusus merasimi 
islâmiyede böyle şeyler yotktur. Tarafı Muham
medi'den bile bir kavme hitabe gelirken; ve bü
tün namei risaletp^nahilerde min-el Mııhamme ! 
ilâ Emirilmülk diye yazar. Ne elkâp, ne bir şey.. 
Ne paşa, ne efendi, ne bey.. Bunlar istibdadın 
vaz'etmiş olduğu esastır. (Şiddetli gürültüler) 
Bu teklifi kaibııl. edelim. (Ret sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) - Hassanın 
medhiyesinden haberin yok mu? 

REİS — Efendim, bu takririn reddini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takririn red
di reye konma». Takriri kabul edenler d'ıy 
reye konur. Lâkin Tunalı vazifesini yaptı. Gele
cek seneye tekrar edeceğim. Geçen sene de tek
lif etmiştim. 
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12. — Hariciye Vekâleti bütçesine Buhura 

Mümessilliğinin dört aylık tahsisatı olura'; iki 
bin yedi yüz liranın ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, Buhara Mümessili v<- Âh; 
iyeti Erkânının tahsisatına ait Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Okunacak: 

8 . XI . 1837 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Buhara Mümessili ve Maiyeti Erkânı maaş 

ve tahsisatlarının dört aylığı olan iki bin yedi yüz 
liranın Hariciye Vekâletinin 1337 senesi bütçe
sine zammına dair tanzim edilip İcra Vekilleri 
Heyetinin 8 . XI . 1337 tarihli ihtimamda kabul 
edilen lâyihai kanuniye rapten takdim kılınmış
tır. ifayı muktazasiyle neticenin işarına müsa
ade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Maddei kanuniye layihası 

MADDE 1. — Buhara Mümessili ve Maiyeti 
Erkânı maaş ve tahsisatlarının dört ayiığı olan 
iki bin yedi yüz lira Hariciye Vekâletinin 1337 
senesi bütçesinin âtideki füsul ve mevaddma zam
mı icra edilmiştir: 

Lira Fasıl Madde Nevi tahsisat 

600 
220 
480 
600 
800 

205 
— 
— 

206 
— 

1 
2 
4 
1 
2 

3700 

Süfera maaşı ^ 
Sefaret memurini maaşı 
Ücuratı müteferrika 
Süfera tahsisatı 
Sefaret memurini tahsisatı 

Yekûn 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Hari
ciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

İcra Vekilleri Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Ser'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Millî Müdafaa Vekili Adliye Vekili 

Refet Refik Şevket 
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Dahiliye Vekili 

Fethi 
Maliye Vekili 

Hasan 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûti'i 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili 

Celâl 
Sıhhiye \e Muaveneti. İçtimaiye Vekili 

Dr. Refk 

1 . 12 . 1837 

B. M. Meclisi Muvazenei Maliye Encümeni 
Riyaseti Aliyesine 

Buhara mümessili ve maiyeti erkânı maaş 
ve tahsisatları için istenilen 2 750 lira ile sefaret
haneler tesisatı maddesine ilâvesine lüzum gö
rülen 15 bin liralık tahsisatın bütçemizin diğer 
füsul ve mevadından tasarruf edilerek münaka
le suretiyle verilebileceği şifahen dermeyan Du
yurulmuş ise de Hariciyenin li337 bütçesinin 
münakaleye mütahammil hiçbir fasıl ve mdde-
sinde tahsisatı kâfiye mevcudolmadığmdan mat
lup muhassasatın tahsisatı munzamına suretiyle 
bir an •evvel itası esbabının istikmalini rica ede
rim efendim. 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Buhara mümessili ve maiyeti erkânının dört 
aylık maaş ve tahsisatları karşılığı olarak, iste
nilen iki bin yedi yüz liranın senei maliye ni
hayetine takarrübedilmesi münasebetiyle aynen 
kabulüne artık mahal kalmadığı cihetle bir ay
lık için, altı yüz yetmiş beş liranın kabulü 
tasvibedilmiş ve ona göre tanzim kılman mevad-
dı kanuniye m er bütan takdim kılınmıştır. 

REİS Mazbata Muharriri 
Saruhan 

Reşad 
Kâtip 

Ertuğrul 

Dr. 
Âza 

Niğde 
Mustafa Kemal Hakkı 
Âza 

Bolu 
Şükrü 

Âza 
Antalya 

Ali Vefa 
Âza 

Yozgad 
Süleyman Sıı 

Menteşe 
Tevfik Rüşdü 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 
Muş 

Alımed Hamdi 

tTl 

- 109 



î : 148 21. 
Bilûmum memurini mülkiye ancak mahallî 
memuriyetlerine muvasalat ve işe mübaşeret
leri gününden itibaren maaşa kesbi istihkak 
edegeleceğine ve yalnız bu usul ve kaide 
memurini askeriye hakkında tatbik edilme
yip onlara tarihi tâyinlerinde maaş verilmek
te olup sene nihayeti demek olan 16 Şubat 
1338 tarihine az zaman kaldığı malûm bulu
nacağına nazaran bir nıahta bile mahalli me
muriyetine muvasalat edemiyen süferaya 
şimdiden maaş verilmesi Heyeti Umumiyeııin 
inzimamı reyine vabeste bulunduğu arzı ile 
tahşiye kılındı. 

Âza 
Çorum 
Haşini 

Buhara mümessili ve maiyeti erkânı maaş 
ve tahsisatı karşılığı olarak Hariciyenin 1337 

bütçesine zamaim icrasına dair Kantin 

MADDE 1. — Buhara mümessili ve maiyeti 
erkânı maaş ve muhassasatı karşılığı olarak Ha
riciyenin 1337 senesi bütçesinin âtideki fusul ve 
mevaddma altı yüz yetmiş beş lira ilâveten ita 
kılınmıştır. 
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Lira Fasıl Madde Nev'i muhassasat 

100 
55 

120 
200 
200 

205 
205 
205 
206 
206 

1 
2 
4 
1 
2 

Süfera maaşı 
Sefaret memurini maaşı 
Ücuratı müteferrika 
Süfera tahsisatı 
Sefaret memurini tahsisatı 

675 Yekân 

REİS -— Birinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •--•• İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS -~ Bu maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — tşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. He
yeti umumiyesini tâyini esami ile reye koyuyo* 
ruz. Reylerinizi istimal buyurun. 

(Âra toplandı.) 
REÎS — Efendim âra tasnif edilinceye ka

dar beş dakika teneffüs. 

(3 sonrada birinci celseye nihayet verildi.) 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 3,50 

REİS — Birinci Reisvekiü Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REÎS — Celse küşadedildi. 
Efendim Buhara Sefareti muhassesatı hak

kında reyi âlinize vaz'edilen kanunun tasnifi 
arası neticesinde; 136 zat reye iştirak etmiş 4 
ret ve 132 kabul vardır. Muamele natamam, 
eelsei âtiyede tekrar reye vaz'ederiz. 

9. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONAN KANUN 
LÂYİHASI 

1. — Tecili Takibat Kanunu 

REÎS — Geçenki içtimada ekseriyet buluna

madığı için teehhür eden Tecili Takibat Kanun 
lâyihasını yoklama suretiyle reyinize vaz'ediyo-
ruz. Kabul edenler kabul, rededenler ret söyle
melidir. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey 
şimdiki rey meselesi azayı kiram tarafından 
iyice anlaşılmamıştır. Çünkü bundan evvel Bu
hara heyeti tahsisatı reye vaz'olunduğunda ek
seriyet bulunamamıştı. Şimdi ise reye vaz'etti
ğiniz mesele tecili takibat meselesidir. Binaen
aleyh bu hususu iyice Meclisi Âliye tebliğ bu-
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yormanızı rica ederim efendim. Bu suretle yan- , 
lışlığa mahal kalmaz. 

RElS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
arkadaşlar varsa lütfen reylerini istimal buyur
sunlar. 

Efendim reye iştirak eden âzanm adedi 184 
tür, 59 redde karşı 125 reyle Tecili Takibat Ka
nunu kabul edilmiştir. 

2. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ve 
Encümeni için intihap 

REÎS — Şimdi efendim Tetkik Encümenini 
ve Heyeti âzalarının intihabı meselesi var ki, 
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ruznamemizde üç dört gündür kalıyor. Onu reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Tetkik Encümeni için 9, 
Heyeti için 15 âzanm intihabı lâzımdır. 

(Reyler toplandı.) 
REÎS — Reylerini is t ical eltmiyen arkadaş

lar varsa lütfen istimal etisin, efendim. 
Tatsnlifi âra neticesine kadar on dakika te

neffüs. 
SELÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 

tasnifi âra zannederim cok sürer. 

REİS — O halde efendim; Pazartesi' 'günü iç
tima etmek üzere taitiıl ediyorum. 

Tecili takibat Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Emin Ef. (Aydın), Ömer Vehbi Ef. (Konya), 
Recai B. (Tra'bzon), Hacı Süleyman Ef. '(İzmir), 
Haydar B. (Van), Şevket B. (Bayezid), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Sırrı B. (İzmit), Mustafa 
Sabri Ef. (ıSiird), Ziya Hurşid B. (Lâztetan), 
Fethi B. (istanbul), Hatmid B. (Biga), Seyid 
Hüseyin B. (Erzincan), Hasan B. ( T r a t o n ) , 
Feyzi B. (Diyarbekir), Hakkı B. (Van), Abdur-
rafhıtfan Lâmi Ef. (Ayınta'b), Ali Ulvi B. (Bur
dur), Yasin B. '(Oltu), Atıf B. '(Bayezid), Reşad 
B. '(Saruhan), Kasım B. (Muş), Sabri B. (Kas
tamonu), Besiim Atalay B. (Kütahya), Mehıned 
Nadir B. (İsparta), Hakkı'Pş. (Niğde), Celâl B. 
(Oenc), 'Sırrı B. (Ergani), Resul B. (Bitlis), 
Şükrü B. (Canik), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Haşini B. (Çorum), Emin B. (Eskişehir), Hasan 
Fehmi B. (Gü'nıüşane), Ahmed Hamdı Ef. (Ada
na), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Ali Vâsıf 
B. (Gene), Sadullah B. (Bitlis), Yunus Naclİ B. 
(izmir), Rüşdü B. (Ergani), Halil İbrahim B. 
(Ertuğrul), M'üfid Ef. (Kırşehir), Nuri B. (Bo
lu), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Zülfü B. (Diyar-
Tt>eki'r), Celâl Nur iB. (Gelibolu), Hasan Ef. (De
nizli), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Asım B. 
(Erzurum), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Raut 
B. (Sivas), Vehbi B. (Bitlis), Mustafa B. (Gü-
müşane), Hacı Feyzi B. (Elâziz), ismail B. (Er
zurum), Mehmed Salih Ef. (Siird), Şükrü Ef. 

(Karahisarı Sahih), LûtJfi B. (Malatya), Rıza 
B. (Muş), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Rifalt 
Ef. (Konya), Nüzhet B. (Ergani), Hafız İbra
him Ef. (İsparta), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
Mehmed Şükrü B. (Giimüşane), Halil ibrahim 
Ef. (Eskişehir), Hacı Taibir Ef. (İsparta), Maz
lum Balba Ef. (Denizli), Mehmed Necati Ef. 
(Lâzistan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Arif 
B. (Bitlis), Hakkı B. (Ergani), Midhat B. (Mar
din), Rifat B. (Tokad), İzzet B. (Tokad), Meh
met Sırrı B. ('Siverek), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Hüsnü B. (Bitlis), Mesud B. (Karahisiarı Şarki). 
Halil H u M Ef. (Siird), Seyfi Ef. (Külfcaihya), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), M'a'hmud Said B. 
(Muş), Celâl B. (Trabzon), Haydar B. (Kütah
ya), Mahmud Esad B. (izmir), Abdülgani B. 
(Siverek), Kâzim Hüsnü B. (Konya), Derviş B. 
(Bitlis), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Cevdet B. (Kır
şehir) „ Abdullah Ef. (Bolu), Enver B. (izmir), 
Cemal Pş. (İsparta), Necmeddin B. (Siird), Tu-
nah Hilmi B. (Bolu), Mehmed Vehbi Ef. (Kon
ya), Hamdi B. (Ertuğrul), Hasan Sıddık B, 
(Van), Saib B. (Urfa), Celâleddin Arif B. (Er
zurum), Said B. (Kângırı), Hacı Ilyas Sami Ef. 
(Muş), Musa Kâzım Ef. Konya), Rüstem B. (Ol
tu) , Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Tahsin B. (Aydın), Fevzi Ef. 
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(Malatya), Doktor Adnan B. (istanbul), Derviş | fik B. (Dersim), Ragıb B. (Kütahya), Yusuf Zi-
B. (Mardin), Akif Ef. (Batum), Osman Nuri 
B. (Bursa), Sıdkı B. (Malatya), Besim B. (Kas
tamonu), Ali Rıza Ef. (Batum), Abdülhak Tev-

ya B. (Bitlis), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), 
Fikri Ef. (Gene), Ali Ef. (içel), Osman Kadri 
B. (Muş). 

(Reddedenler) 

Operatör Emin B. (Bursa), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (istanbul), Bahri B. (Yozgad), Şerif B, (Si-
nob), Cemil B. (Kütahya), Ali B. (Karahisan 
Sahib), Tahsin B. (Maraş), Mustafa B. (Karahi
san Şarki), Yusuf izzet Pş. (Bolu), Salâhaddin 
B. (Mersin) Fuad B. (Bolu), Ali Rıza B. (Kars), 
Nafiz B. (Canik), İbrahim Süreyya B. ( Saru-
han), Memduh B. (Karahisan Şarki), Hacı Arif 
B. (istanbul), Dursun B. (Çorum), Emir Pş. (Si
vas), Sadık B. (Kırşehir), Hulusi B. (Kastamo
nu), Hasan Basri B. (Karesi), Mehmed Şevket 
B. (Sinob), Muhiddin B. (Elâziz), Emin B. (Ca
nik), Dr. Fikret B. (Kozan), Nebil Ef. (Kara
hisan Sahib), Hüseyin Avni B. (Erzunım), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Ahmed Mazhar B. 
(istanbul), Neeib B. (Ertuğrul), Faik B. (Edir

ne), Vâsıf B. (Sivas), Rıza B. (Yozgad), Ab-
dülgafur Ef. (Karesi), Osman Zeki B. (Kayseri), 
Mehmed Ef. (Eskişehir), Süleyman S in i B. 
(Yozgad), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Mahmud B. 
(Ergani), Rasim B. (Elâziz), Servet* B. <Arda
han), Hacı Garib Ağa (Malatya), Rasih Ef. (An
talya), Numan Ef. (istanbul), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Hüsrev B. (Trabzon), Sadeddin B. 
(Menteşe), Rıza B. (Kırşehir), Ali Haydar B. 
(Gene), Mustafa B. (Dersim), Sıddık B. (Ço
rum), Atıf B. (Kayseri), Hilmi B. (Ardahan), 
Âlim Ef. (Kayseri), Mehmed Vasfi B. (Karahi
san Şarki), Süleyman B. (Canik), Şevki B. 
(içel), Ali Vefa B. (Antalya), Şeyh Servet Ef. 
(Bursa), Behçet B. (Kângın), Mehmed B. (Bi
ga). 

(Müstenkifler) 

Kadri B. (Sürd), Abdülgani B. (Muş), Emin 
B. (Erzincan), ve iki de isimsiz müstenkif pusla-
lan. 

t>m<* 
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