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yasetine izmit Mebusu llamdi Namık ve 
Mazbata Muharrirliğine Adana Mebusu 
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komisyon teşkili hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 511:512 

6. — Takrirler 513 
J. — istanbul Mebusu Mazhar Beyin, 

zaferi ahir münasebetiyle Riyaset kürsü
sünü örten siyah puşidenin kaldırılarak 
yerine yeşil örtü konulmasına dair takriri 513 

7. — Muhtelif evrak 512 
1. — Müzaf feriye t münasebetiyle muh

telif mahallerden mevrut tebrik telgrafları 512: 
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8. — Mazbatalar 514 
1. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, 

Ziraat makinalarmda istimal edilmek üzere 
hariçten celbolunaeak benzin, benzol, ma-
Kut, .maden kömürü ile makina yağları, 
damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin 
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2. — İstihlâk Resmine tâbi margarin 
yağının diğer nebati yağlara şümulü olup 
olmadığının tefsirine dair Maliye Vekâ
leti tezkeresi' ve Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatası 

6.9 
Sayfa 

5.14 

9. — Müzakere edilen maddeler 514,522 
1. — Düşmandan istirdadedilen mahal

ler mebuslarına nisabı müzakereyi halel-

1338 C : 1 
Sayfa 

dar etmemek şartiyle mezuniyet verilmesi 
hususunda bir karar ittihaz edilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Sani
yesi tezkeresi 514:521 

2. — Karahisarı Sahih Mebusu Musta
fa Hulusi Efendinin, Konya eşrafından 
Başaralı Mustafa Efendinin affı hakkın
da kanun teklifi ve Adliye Encümeni maz
batası (2/441) 522:582 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 1,50 

RElS —| Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hnrşâd Bey (Lâzistan), Enver Bey (izmir) 

REİS — Efendim, Meclîs 
Zaptı sabık okunacaktır. 

küşadedllnıiştir 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

I Birinci celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi llazretleri-

tıin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Jkinci defa 
reye vaz'edilmiş Olan Şer'iye bütçesinin 17 
ret ve 1L 'müstenkife karşı 139 reyle kabul edil
diği tebliğ edildi. Kadı oğlu Ahmed, Âkifoğlu 
Said ve Balalı Battal 'in bakıyei müddeti ceza-
iyelerinin atlarına, Askerî Ceza Kanununun 
95 uci maddesinin tadiline dair levayihi kanu
niye ile 11 Nisan 1;>.İ8 tarihli Adliye Encümeni 
mazbatasının tefsirine dair Müdafaa! Milliye 
Vekâleti tezkeresi Adliye Encümenine, mâlûlini 
askeriyenin tekaüt muamelesine, Askerî Fabrî-
'kalan Usta Mektebine dair levayihi kaınamiye 
Müdafasaıi Milliye ve Miıvazeııei MaMye encü
menlerine, Dahiliye Vekâleti bütçesine «İli bin 
lira ilâvesine dair lâyihai kanuniye Muvazenei 
Maliye Encümenine, Temettü Vergilsi Kanunu
nun ikinci maddesinin tefsirine dair 'Malîye Ve
kâleti tezkeresiyle Ve&aiti nıalkliye mükellefiyeti 

hakkındaki Kanunun tefsirine ve Elbitfe bedeli 
Kanununun tefsirine dair İcra Vekilleri' Riyase
ti tezkerele/ri Kavanini Maliye Encümenime, Di-
yarbekir Mebusu Kadri Beyin, üSeırayı harbiye -
ye ait iki 'takriri icra. Vekilleri Riyasetinle ha
vale olundu. Dahiliye Encümeninde bulunanı 
Teşkilâtı Mülkiye hakkııulaki lâyihai kanuniye-
ni'iı iadesine dair' Dahiliye Vekâleti teskeresi kı
raat -ve mezkûr lâyihanın iadesi tensibe dil di. 
Müharebatta fedakârlık ve hüsnüihizmeti görü
len bâzı kumlandan!Ta;rın takdima/me ile taltif
leri hakkındalki Başkum.an'danlik tezkeresi kı
raat ve müttefikan kabul edilldi. Kumandıa'nlar-
daın Heyeti Vekilece terfi ettiıilenlemlı esamisi 
Müdafaa! Mdılliye Vekili Başa tarafından Mec
lise tebliğ ve müzakere cereyan ederek neticede 
Kanahisarı Şarki Mebusu Ali vSüruri E fendindin, 
yapılan terfilerin usule muvafık ve salâhiyete 
müstenidolduğuna dair takriri ekseriyetle kabul 
olundu. 

Muzafferdyet' münasebetiyle mevrut tebrik 
telgraflarına cevap yazılması tensilbedildi. Tif
lis'te akdedilen yaylaklar lıakkmidalri Mukave
lename ruznameye la'lmldı. Kayseri 'Mebusu Hil
mi Beyin, tekâlifi milliye 'bakayasına dair sual 
takririne Dahiliye Vekili Bey tarafımdan cevap 
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ita olundu. Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 
Başkumandanlık Kanununun tarihi neşrinden 
itibaren evvelce Başkumandanlık emriyle alı
nan yüzde yirmilerin ve bakiyesinin tahsil edil
memesine dair takriri kabul olunarak Heyeti 
Vekileye tebliğ edildi. 

Kareni Mebusu Basri, Kayseri Mebusu Os
man beylerin sual takrirleri ahbabımın Mecliste 
hazır bııknınıaınasından dolayı sakıt addedildi. 
Mezuniyet 'hakkındaki Divan kararı Çarşamba 
ruznamesiaıe talik ve Kütahya Mebusu Ragık 
Beye 15 gün mezuniyet ita okındu. Ve teneffüs 
•idıı celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin taktı Riyasetle

rinde hilindkat Küta'hya Mebusu Besim Atalay 
Beye bir ay .mezuniyet ita edildi. N'afua Vekili 
Feyzi Beyin istifanamesi oklundu. Gümrüklerce 
'müsadere edilen eşya hakkındaki lâyihai kanu
niye badelmüzakere reddokındu. Bilâhara Sıh
hîye 'bütçesinin müzakeresine ıgeeil'erek bir müd
det müzakereden sonra nıakadına içtimai âtide 
devanı "olunmak ve Çarşamka günü toplanmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

Birinci Reis vekili Kâtip 
Vehbi Lâzistan 

Ziya ffıırşid 
Kâtip 
İzmir 
Enver 

REİS — Efendim -zaptı sabık hakkında mü
talâa 'beyan edecek var mı? (Muvafık sadakan) 
Zaptı sabık -aynen-kakül edilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum. Mebusu Âsim Beyle rüfekası-
nın, İlmem, zabıtan ve mensuMni askeriye yüzde 
yirmilerinin Jcat'mdan sarfınazar edilmesi hak
kında kanun teklifi (2/557) 

REİS —-Erzurum Mebusu Asım Beyle rüfe-
kasının, Zâbitan maaşlarından yüzde yirmi 
kat'olunmanvasına dair teklifi kanunisi vaır. Lâ
yiha: Encümenine gönderiyoruz. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası 

. 1338 C : 1 
REİS — Heyeti Vekileden mevrut 1338 se

nesi Muvazenei Umumiye lâyihası var. Mıvvaze-
nei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TEZKERELER 

1. — Türkiye ile Rusya arasında bir Ticaret 
Muahedesinin akdi için bir komisyon teşkil edi
leceğine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi . 

REİS — Rusya ile Türkiye arasımda (bir Ti
caret Mııahederuamlesi akdi için. kir 'heyet teşki
line. dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi var. Berayı -malûmat okunacaktır. 

29/8/1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti CeMlesijne 

Türkiye ile Rusya arasında kir Ticaret Mua
hedesi akdi zımnında ve Maliye ve İktisat Ve
kili sabıkı Trakzknı Mebusu -Hasan Hüsnü -lîeyhı 
Riyaseti tahtında Menteşe Mebusu Tevfök Rüş-
dü ve Hariciye Vekâleti Müsteşarı Suad heyler-
den mürekkep bir heyeti mımıahhasanın teşkili 
ile kendilerine itası lâzımg^elien talimatın Malîye 
ve İktisat vekâletlıerince ihzarı İcra Vekilleri 
Heyetinin 29 . VIII . 1338 tarihindeki ihtimam
da takarrür etmekle muktazi muamelenin ifasına 
müsaade buy ur ul masını rica ederim efendini. 

T. B. M. Meclisi İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

2. — Elâziz'in Helezor karyesinden Hasanoğ-
lu Yusuf Ağa'nin iadei hukuku menınuasına dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Elâziz'in Helezor karyesinden Yu
suf Ağa'nm hukuku memnuasmm iadesine dair 
Heyeti Vekilenin tezkeresi var. Adliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

3. — Istihzaratı sulhiye için adlî bir komisyon 
teşkili hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — İstihzara ti Sulhiye Komisyonu için 
adlî bir komisyon teşkiline dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinin bir tezkeresi var. Okunacak
tır. 

2 . I X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adliye ^Vekâletinden cevaben mevrut 24 
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Ağustos 1338 tarih' ve 309 numaralı tezkerede: 
Paris'te vukufeulan içtima neticesinde ingiltere, 
Fransa, italya Hariciye Nazırları tarafından 
dermeyan edilen malî, askerî, iktisadi, adlî ve da
hilî umura taallûk eden teklifata mukabil Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 
serd edilecek teklif atı mütekabile projesinin terti
binde esas ittihaz edilecek mütalâattan Vekâleti 
müşarünileyhaya mütaallik aksamının ihzar ve 
tesbiti zımnında teşkil olunan Komisyonu Mah
susça evvelemirde akalliyetler hukukuna ve umu
ru mezhebiyeye ait kısmın ikmal edildiği ve adlî 
kapitülâsyonların lağvına müteferri tetkikatı U\-
zimeye iptidar olunarak bu bapta, gerek Sevr 
Muahedesinin tebliğinden mukaddem Babıâlide 
müteşekkil komisyonca ve gerek muahharan muh
telif komisyonlar ve makamlarca ihzar edilen le-
vayihin yegân yegân gözden geçirildikten sonra 
her şekil hakkında ariz ve amik tetkikat icra kı
lındığı ve kabul olunacak eşkalin katî bir sureti 
halle raptı için, tetebbuata devam olunması fikir 
ve mülâhazası ile, mezkûr komisyonun muvakka
ten tatili içtima eylediği ve ehemmiyetine binaen : 
Umuru adliyeye mütaalik mevaddı sulhiyenin ih
zarında Büyük Millet Meclisi azayı kirammdan 
bâzı zevatın dahi bu baptaki vukuf ve ihtisasla
rından istifade edilmesi lâzım geldiği ve Meclis 
âzası meyanmda intihabolunaeak üç zatla Adliye 
Vekâleti Müsteşarı Tahir, Hariciye Vekâleti Hu
kuk Müşaviri Münir ve Adliye Vekâleti Umuru 
Hukukiye Müdürü iken ahiren Divanı Temyizi 
Askerî Âzalığma tâyin edilen Tevfik Nazif bey
lerden mürekkep bir komisyonun teşkili işar ve 
teklif edilmiş ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 . 
VIII . 1338 tarihli içtimamda teklifi vâki muva
fık görülmüş olmakla ifayı icabına ve neticenin 
işarına müsaadei âlilerini rica ederim efendim. 

T. B. M. Meclisi icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

RElS — Efendim bu pek mühim bir meseledir. 
Malûmuâlileri olduğu üzere, vaktin de müsaadesi 
yoktur. înşaallalı sulh de yakındır. Yarın bu in
tihabın yapılmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim! Encü
mene havale edilsin! Kimseye söz söyletmediniz. 

RElS — Yarın mademki intihabedilecektir; 
söz sövlivecek varsa varın söyler. 

. 1338 C : 1 
I 2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Posta ve Telgraf Encümenindeki mün-
halhre şubelerden âza intihabolunmamna dmr 
Encümen Riyaseti tezkeresi 

RElS — Posta ve Telgraf Encümeni intilıa-
batına dair mazbatalar var. Okunacaktır. 

No: 5 3 0 . V I I I . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Posta ve Telgraf Encümenine mensup zevat
tan ınezunen azimet etmiş olan Birinci Şubeden 
Şevki Bey (içel) ile aynı şubeden Sadeddin Bey 
(Menteşe) ve Beşinci Şubeden Refet Efendi (Ma-
raş) ve İkinci Şubeden Fikri Efendi (Gene) yer
lerine şubelerinden münasiplerinin intihap ve in-
bası hususunun mezkûr şube rüesasma tebliği 
arz olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Hamdi Zekâi Vehbi 

2. — Posta ve Telgraf Encümeni Riyasetine 
İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Mazbata 
Muharrirliğine Adana Mebusu Zekât Beyin inti-
hab edildiklerine dair Encümen Riyaseti tezke
resi 

No. : 6 
Riyaseti Celileye 

Posta ve Telgraf Encümeni Riyasetine İzmit 
Mebusu Hamdi Namık ve Mazbata Muharrirli
ğine Adana Mebusu Zekâi Beylerin intihabedil-
miş oldukları arz olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Hamdi Zekâi Vehbi 

REİS — Efendim Birinci Şubeden (iki) zat, 
İkinci Şubeden (bir) zat, Beşinci Şubeden de 
(bir) zat intihabedilecek, şube reislerinin şube
leri toplayıp bu intihabı yapmalarını rica edi
yoruz. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

lm — Muzafferiyet münasebetiyle muhtelif 
mahallerden mevrud, tebrik telgrafları 

REİS — Efendim! Tebrik telgraf nameleri 
vardır. Nerelerden geldiklerini okuyacağız. 

Ereğli Belediye Riyasetinden, İlgaz Müftü
lüğünden, Kângırı Himayeietfal Cemiyeti Riya
setinden, Kozlu Belediye Riyasetinden, Ertuğ 

I j'u! Mutasarrıflığından, Çaycuma Nahiyesi mtt-

— 512 — 
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diriyetinden, Savur Belediye Riyasetinden, Er
zurum Belediye Riyasetinden, Bolu Belediye 
Riyasetinden, Sungurlu Belediye Riyasetinden, 
Artvin Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Art
vin mutasarrıflığından, Adana Müdafaai Hu
kuk Riyasetinden, İsparta Mutasarrıflığından, 
Çarsaneak Belediye Riyasetinden, Balâ Müdafaai 
Hukuk Ryiasetinden, Bozkır Kaymakamlığından, 
izmit Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sinob Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Samsun Belediye 
Riyasetinden, Cide Kaymakamlığından, Araç 
Kaymakamlığından, Adana'da Âsaf Handan, 
Samsun Mutasarrıflığından, Tarsus Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Erzincan Mutasarrıflığın
dan, Gerede Belediye Riyasetinden, Sarıkamış 
Belediye Riyasetinden, Erzurum Muhafazai Mu
kaddesat ve Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye-
sinden, Mihalıççık Kaymakamlığından, Karaca-
.viran Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Mudurnu 
Müftülüğünden, Sivas Esnaf Teavün Cemiye
tinden, Silifke Mutasarrıflığından, Karaağaç 
Kaymakamlığından, Beypazarı Müftülüğünden, 
Tokad Belediye Riyasetinden, Erzurum Valili
ğinden, Karamürsel Kaymakamlığından, Muş 
Belediye Riyasetinden. 

Riyaseti Celileye 
Âsim Bey ve rüfekası tarafından zabıtana 

ait yüzde yirmi tenkihatın ilgası hakkında ve
rilen takririn müstaceliyetle müzakere edilme
sini teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Muhiddin Baha 

RElS — Müstaceliyetle kabul ediyor mu
sunuz? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, ruz-
nameye almmıyan bir şey nasıl olur da müs
taceliyeti için reye vaz'oluTiur? Rica ederim. 
Eğer takrir bir lâyiha ise her halde encümene 
gitmesi lâzımdır. Bu da Nizamnameye tevfikan 
Lâyiha Encümenine gidip gelecektir. Bundan 
evvel aynı mahiyette olan şeyi encümene hava
le ettiğiniz halde bunun neden hemen müzake
resine başlıyacağız? 

RElS — Şimdi müzakere başlamıyor, efen
dim. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Madem ki o 
encümene gitmiştir! Bunun da encümene gidip 
gelmesi lâzımdır. Ondan sonra müstacel olup 
olmadığı hallolunacaktır. 

1338 0 : 1 
6. TAKRİRLER 

W 

1. — İstanbul Mebusu Mazhar Beyin, zaferi 
ahir münasebetiyle Riyaset Kürsüsünü örten si
yah pu§idenin kaldırılarak yerine yeşil örtü ko
nulmasına dair takriri 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meşgul memleketlerimizin kalblerimize doldur

duğu hüzün ve teessür ilcası ile bin üç yüz otuz 
altı senesinde Meclisi Âlinin kararı üzerine Kür-
süi Riyasetin üzeri siyah bir puşide ile set-
reddfaıişti. ihsanı Hudaya hamdolsun ki, bugün 
bütün memleketlelûmizin büyük bir kısmının 
reis ve fevkinde semapaye, al sancağımız mü-
temevviçtir. Ve mütebakilerin istirdadı bir gün 
ve zaman meselesi halindedir. Binaenaleyh hü
zün ve teessür zamanının mahsulü olan bu ma
temi renk puşidenin ref'iyle yerine yeşil bir 
süt renin vaz'ını arz ve teklif eylerim. 

6 Eylül 1338 
istanbul 

Ahmed Mazhar 

RElS — Efendim takririn hulâsası: Bâzı 
memleketlerimizin düşman eline geçmesi dola-
yısiyle buraya bir siyah Örtü konmuştu, şu si
yah örtünün bugün kaldırılmaık zamanı gelmiş
tir, kaldırılsın, yerine bir yeşil örtü konsun, 
deniyor. (Muvafık, sadaları) Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Heyeti idareye havale ediyoruz. 
Buraya yeşil bir sütre getirsinler. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Müsaade 
buyurun söz istiyorum. 

RElS — Mesele bitmiştir, efendim. 

3. — Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beyin, 
Sıhhiye Encümeni Mazbata Muharrirliğinden 
istifası 

Riyaseti Celileye 
Sıhhiye Encümeni Maebata Muharrirliğinden 

istifa eylediğimi arz eylerim. 
Kozan Mebusu 

Dr. Mustafa 

RElS — Mustafa Bey hangi şubedense yine 
o şubeden yerine diğer biri intihap buyurulsun. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! İstifa Mazbata Muharrirliğinden mi, 
âzalıktan mı i 

513 
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RElS — Mazbata Muharrirliğinden!-(Endi- I 

men de yapar, sadaları) 
ALÎ SÜRURt Ef. — Efendim! Mazbata Mu

harrirliğini encümenden diğer birisi yapar, yan
lış bir şey anlaşılıp da yerine şubelerden inti-
habolunmasm. 

REÎS — Efendim Sürçülisan vâki oldu. En
cümen yerine diğer bir zatı intihabedecek. 

S. — MAZBATALAR 

1. — Kütahya Mebusu Bagıb Beyin, Ziraat 
makinâlarında istimal edilmek üzere hariçten 
celbohmacak benzin, benzol, petrol, mazot, ma
den kömürü ile makina yağları, damızlık ve çift 
hayvanatı ve sairenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair kanun teklif ve Muvazenei Maliye 
ve İktisat encümenleri mazbataları (2/416) 

REÎS — Efendim! Ziraat makinâlarında kul
lanılacak malzemenin Gümrük Resminden istis
nası hakkında İktisat'Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. I 

2. — İstihlâk Resmine tâbi margarin yağının 
diğer nebati yağlara şümulü olup olmadığının^ 
tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Rüsumu îstihlâkiye Kanununun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair Muvazenei Ma
liye Encümeninin mazbatası var. Ruznameye alı
yoruz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER I 

1. — Düşmandan istirdadedüen mahaller me
buslarına nisabı müzakereyi haleldar etmemek 
sartiyle mezuniyet verilmesi hususunda bir ka
rar ittihaz edilmesine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Saniyesi tezkeresi 

REİS — Nisap hakkında Divanı Riyaset ka-* 
rarı var. Dünkü gün bunun bugün müzakere
sini kabul etmiştiniz. Şimdi ona başlıyoruz. 
Efendim, bir daha okuyoruz. Rica ederim, din
liydim. 

(Tekrar okunmuştur.) 

REİS — Bu hususta söz istiyen var mit ) 
Efendim, söz istiyenlerin esamisini okuyorum : I 

İsmail Subhi Bey, Tevfik Rüşdü Bey, Mu-
hiddin Baha Bey, Hakkı Hami Bey, Şeyh Ser
vet Efendi, Yasin Bey, Hakkı Bey, Basri Bey, | 
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Müfid Efendi, Emir Paşa, Cemil Bey, Basri 
Bey, Süruri Efendi, Ilyas Sami Bey. 

Buyurun, İsmail Subhi Bey. 
İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) ..— Bugün 

Meclisi Âliniz gayet hayırlı bir vaziyet karşı
sında bulunuyor. Düşmandan alınmış ve pey
derpey alınmakta bulunmuş olan vilâyatımızm 
mebusları, kalbleri sürür ile dolu olduğu halde 
memleketlerine avdet etmek istiyorlar. Bunun 
önüne hiç kimse duramaz. Ne kanun durabilir, 
ne de Kanunu Esasi durabilir. Bu, meşru bir 
haktır, arzudur. Arkadaşlarımızın üç seneden 
beri, kalbi erinin ne kadar ıztırap içinde sıkıl
dığını hepimiz biliyoruz. Müntahiplerinin yanı
na avdet etmek istiyen mebuslar, orada birta
kım vazaifi âliye ile mükelleftirler. Gidecekler, 
muhacirlerin yerlerine avdetlerini, düşman me
zaliminin tahkikini, yeni idarenin kurulmasını 
ve bütün buna mümasil şeyleri temin edecek
ler. Ondan sonra kalblerin hasret denilen his
siyatı ulviyesi her kuvvetin fevkındedir, onun 
önüne durulamaz. Binaenaleyh, bugün Meclisi 
Âliniz, velev muvakkaten olsun, şu mühim gün
lerde Meclisin tatilini mevzuubahsetmemeklc 
beraber bu hissiyatı âliyeyi, önüne durulamıya-
cak bu hissiyatı nazarı dikkate almalıdır. Me
bus arkadaşlarımız memleketlerine avdet ede
ceklerdir. Gitmeleri lâzımdır, birçok vazife on
ları bekliyor, kurtulan vatandaşlarımız, Büyük 
Millet Meclisi azalarını, kendi mümessillerini 
kendi aralarında görmekle, vazifei imariyeleri
ne, teşkiliyelerine bir kat daha fazla sarılacak
lardır. Binaenaleyh, bunda, «Vilâyatı Şarkiye-
den gelecek mebusları bekliydim veyahut da 
mezuniyetleri bitmiş olan arkadaşlara telgraf 
çekelim. Bunlar gelsin!» demek hiçbir zaman 
hakiki tedabir olamaz. Bunlar nazari tedabir-
dir. Bugün telgraf çekilecek olursa, vilâyatı 
Şarkiyeden ve diğer yerlerden, arkadaşlarımız 
hiçbir zaman on beş günden, hattâ bir aydan 
aşağı buraya gelemiyeceklerdir. Halbuki bu
günler gayet mühimdir. Meclisin bir hafta bile 
tatili caiz değildir. Binaenaleyh, nasıl ki, 1336 
senesinde zaruret muvacehesinde yapmıştık, 
bendeniz diyorum ki, şimdi de Meclisi kapat
mamak için, iki ay müddetle nisabı müzakereyi 
tenzil edelim. (Olamaz, sesleri) Müsaade buyu
runuz; ben fikrimi söyliyeyim. Olamaz, diyen
ler de müdafaa ederler. Burada zaruri olan bir 
şey vardır. (Gürültüler) Efendiler! Müsaade 
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buyurunuz siz de söylersiniz. Bendeniz en ka
bili tatbik olanı kabul ederim. Bendenizce en 
kabili tatbik olan şey muayyen bir müddet için 
muvakkaten bir nisabı müzakere tâyin etmek
tir. Bu suretle hem Meclisin devamı içtimaını, 
hem de arkadaşların amali maşruasmı temin 
edebilmiş oluruz. Meclisimizin azasının adedi 
«360» tır. Bunun muvakkat bir zaman için me
selâ, iki ay için, sülüs miktarını nisabı müza
kere olarak kabul edersiniz. Bundan ne halkın 
hukuk ve hürriyetine, ne hakkı temsiline ve 
ne de iradei milliyesine halel gelir. Böyle bir 
zaruret, bir vaziyet karşısında en kabili tatbik 
olan şeyi kabul etmek lâzımgelir. Buna dair 
takririmi de takdim ediyorum. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ar
kadaşlar, ismail Subhi Bey hakikaten gitmek 
istiyen arkadaşların hissine tercüman oldu. Fa
kat bendeniz maatteessüf hasretzedeleri hasret
lerine kavuşturacak sözler söyliyemiyeceğim. 
Mazur görünüz. Filhakika senelerden'beri evin
den, barkından, dostundan, bilhassa aziz top
raklarından uzak kalan bu arkadaşların bir an 
evvel mukaddes yurtlarına kavuşması emeli 
çok şayanı takdirdir. Ve Meclis elinden gelir
se, hiç şüphe etmem, bunu teshil etmek ister. 
Fakat kaviyyen ümidediyorum ki, Allanın ina-
yetiyle kariben bütün memleketimizin istihlâ-
sını daha mühim günler takibedecektir. Müta
reke ve sulh günleri. O günler ki, milletimizin 
kılıciyle kazanacağız; bugünleri kazanmak için 
bugün elimizden gelen her şeyi yapmak za
ruretinde bulunuyoruz. Binaenaleyh ben zan
nediyorum ki, arkadaşlarımız bu zaruretin önün
de hasretini biraz daha temdidederek, mem
leketinin kendisine tamamiyle mal olması için 
biraz daha beklemek lüzumunu takdir eyliye-
rek gitmiyeceklerdir. Çünkü yürekleri titri-
yecek, kendileri o endişe ile ağlıyacaklardır ve 
diyeceklerdir ki, bu yerler, tam benim malını 
olabilmek için, o yerlerin, o çocukların benden 
bekledikleri son hizmeti yapmakla mükellefim. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Öyle 
değildir, şairane değildir. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Çok şairanedir. O kadar şairane ki, mütareke 
ve sulhun arifesindeyiz. O kadar şairane ki 
o memleketler orada verilecek imzalarla sizin 
olacaktır. (Pek doğru sesleri.) Binaenaleyh, me
sele zan ve tahmin olunduğundan çok basittir. 
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| Ne şairanedir, ne de bir şeydir. Meclisten ay

rılmış olan arkadaşlarımız davet olunur. On
lar peyderpey geldikçe, biz de arkadaşlarımıza 
izin veririz. Yoksa, Meclis en mühim anlarda 
nisap üzerinde oynamak tehlikesine mâruz ka
lamaz. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efen
diler hiç şüphe etmiyorum ki, ben söylemeden 
söyliyeceklerime iştirak buyurursunuz. Arka
daşlarımdan hiçbirini zannetmem ki, ben bu
raya gelirken Tevfik Rüşdü Beyin sözlerine 
iştirak edeceğimi zannetsin. Bir noktai na
zarı tutarak ve mantığını o noktaya göre ter-
tibederek uzun uzun söz söylemek kabildir. Fa
kat etrafiyle düşünülür ve kendi noktai naza
rına muhalif olan noktai nazar da lütfen na
zarı dikkate alınırsa görülür, ki, Tevfik Rüşdü 
Beyin serd ettiği mantıktan daha hakiki, daha 
vâsi ve her iki tarafı da memnun edebilir; 
akla, hakka,, hisse müstenit bi mantık vardır. 
Tevfik Rüşdü Bey fedakârlıktan bahsediyorlar. 
Tevfik Rüşdü Bey pekâlâ bilirler, ki bugün mem
leketlerini bir an evvel görmek için çırpınan ve 
üç seneden beri rutubetli, nemli gözleriyle bu
rada memleketlerinde yaşamış, memleketlerine 
gidip gelmiş, hemşerileriyle, akrabalariyle hem-
derdolmuş arkadaşlarımızın yanında, üç sene
den beri gözlerinin önünde dolaşan arkadaşlar 
vardır. Tamam bu derdin devasının bulundu
ğu, bu ağlıyan, bu nemli gözlere biraz ruh, bi
raz neşve.. Bu az değil pek çok ruh, pek çok 
neşve geldiği zaman şimdiye kadar memleiket-
lerinin köşelerinde ağlamış kardeşlerine, hem
şirelerine gidip "bakmak istiyenlere sen bir ay, 
iki ay, beş ay daha dur! Demek için Tevfik 
Rüşdü Bey kadar iktisatçı, Tevfik Rüşdü Bey 
kadar maddiyatçı olmak lâzımdır. 

Efendiler Nisabı Müzakere Kanununu He
yeti Muhteremeniz bir buçuk sene evvel mü
zakere ederken nisabı müzakereyi 174 kişi ile 
kabul etmiştiniz. (162 sadaları) Hayır efendim, 
mecmuu 86 kişi ile müzakere ettiğimizi hatır
larsınız. Ben bunun yine 86 kişiye tenzil edil
mesini teklif etmiyorum. Binaenaleyh elli yedi 
kişi gidecekmiş, nisabı müzakereyi 121 kişiye 
tenkis buyurursanız bizüm gibi bugüne kadar 
bekliyen arkadaşlarınızı burada üç ay mahpus 
bırakmış olmazsınız. Binaenaleyh biz belki si-

! zin pek muhterem, pek mukaddes olan kararı-
, niza hissen bir haysiyeti vataniye ile, bir va-
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tan hissiyle, daüssıla tesiriyle itaat edememek 
mecburiyetinde kalacağız. Binaenaleyh arka
daşları Eica ederim; bu meseleyi hal buyuru
nuz ve bu ihtiyacın ne kadar derin, ne kadar 
ruhlu olduğunu Tevfik Rüşdü Beyin zihniye
tiyle değil, derdden bilen, derddeıı anlıyan 
adamlar karariyle düşünün ve bir karara rap
tedin. (Bravo sadaları) 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendiler 
düşmanın mülevves ayaklarından kurtarılmış 
olan mukaddes memleketlerimizin muhterem 
mebuslarının huzuru âlinizde dermeyan buyur
dukları (hissiyat her halde pek doğru ve şa
yanı takdistir. Hattâ bendeniz de alâka itiba
riyle onlardan fazla alakadarım ve onlardan 
ziyade bu mukaddes yerleri1 ziyaret etmek en
dişesine malikim dersem; her halde bizim mas-
katıresimiz, kendi memleketimiz olmak dola
yısiyle, bizim senden alâkamız daha fazladır 
diyebilirler. Fakat ; ben de diyebilirim k i : On
lar kadar bendeniz de kemali hahişle orayı 
görmek ve felâketzede vatandaşlarımızı ziyaret 
etmek ve elimden gelirse, onlara icabeden mu
aveneti yapmak isterim, bütün rüfeka da böy
ledir. Yalnız bu mesele hakkında muhakemeyi 
yaparken oraya gidildiği zaman, yapılacak hiz
metlerle buradan yapılacak iyilik karşılaştırı-
lır ve bu suretle bilmukayese hüküm verilecek 
olursa, verilecek kararda isabet edilmiş olur, 
Mezuniyet verilmesi taraftarı olan arkadaş
lardan ismail Subhi Bey ve Muhiddin Baha 
Bey arkadaşlarımın mütalâaları her halde de-
vairi meşguleden düşmanın ayağı çekilmesi 
dolayısiyle, oraların mebusları giderek felâket
zedelerle, yani hemşerileriyle, akrabalariyle gö
rüşecek olurlarsa, bittabi onlara teselli verecek
lerdir merkezindedir, M bu pek doğrudur. Bu
nun için de 1336 senesindeki nisabı ekseriyet 
gibi, bir şey kabul etmek, fakat; 1336 senesinde 
olduğu nibi nisabı 86 ya indirmek değil, deva-
iri meşgule mebuslarının adedini nisaptan ten
zil etmek suretiyle nisap 101 olarak.. (121 sa
daları) Pekâlâ, 121 olarak kabul edilecek otur
sa, hem Meclisin faaliyetini idame ve hem de 
onların bugün yapmaları lâzımgelen vazifei 
vicdaniyeyi ifaya imkân temin edilmiş olur 
mütalâasında bulundular. Bendeniz maattees
süf esbab olarak gösterdikleri şeyle ve Mec
lisin idamei faaliyeti için gösterdikleri şekil
den her ikisini de kabulde mazurum. Birinci 
Şekli, hepimiz kabul etmek isteriz, hepimiz git-
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mek arzu ederiz, ikinci şekle gelince: Bende
niz bilâkis onlara zıt bir mütalâada bu
lunacağım. Efendiler! Dört Senedir millet 
bütün varlığını, mevcudiyetini feda etmiş, 
çalışmış, her türlü teklifat ve her türlü 
tazyikat karşısında harbin icabatı dola
yısiyle katiyen fütur getirmemiş, çalışmış, ni
çin? îş te ; bugün için efendim! îşte millet dört 
senedir çalışarak, idrak etmek istediği şu daki
kada bendeniz nisabı müzakereyi 161 olarak 
kabul değil, bendenizce 321 mebusun bugün 
Mecliste bulunması lâzımdır. (Bravo sadaları) 
Bendeniz (161) in kâfi olduğuna kaani deği
lim. Nasıl olur efendiler? 360 mebusu havi bir 
Meclis hayat ve memat meselesiyle uğraşır ve 
en nihayet neticeyi elde etmek zamanına ta-
karrüb edeceği bir zamanda 86 kişi ile karar 
verir? Onun için bendeniz nisabı müzakereyi 
tenkis değil, 161 olmasını bile bendeniz gayri-
kâfi görüyorum. Onun için rica ederim, me
zun olan efendiler lütfen vazife başına gelsin
ler ve Heyeti Celileniz bu husus için Divanı 
Riyasete emir versin. Efendiler arz ettiğim 
esbab dolayısiyle nisabı müzakereyi tenkis ka
tiyen caiz değildir. Bu hususta fazla söz söyli-
yecek değilim; yalnız mezun bulunan arka
daşlardan bittabi mazereti fenniyeye müsteni
den gelmemeleri icabeden birtakım arkadaşlar 
vardır ki bunların gelmelerinin ihtimali yok
tur. Bu hususu Divanı Riyasete bırakalım. Ma
zereti fenniyeye müstenidolan kimlerse, bunla
rın istisnalariyle diğerlerinin mezuniyeti hemen 
ref'edilerek derhal Meclise iltihak etmeleri em
redilsin. (Doğru, sadaları) Bu bir. 

İkincisi efendiler, içimizde de mezuniyet al
dığı halde bunu istimal etmiyen arkadaşlraımı* 
zm mevcudolduğuna kaaniim. Sonra tebligatt-a 
bulunulduğu halde mezun olanlar da gelecek
lerdir. Zaten hissi vatan böyle muvaffakiyetli 
günlerde herkesi vazifesi basma koşturur. Bu 
itibarla mezuniyetini alıp da istimal etmiyenler 
de gitmiyecektir. istirham ederim. Yalnız rae-
maliki meşgule hakkındaki noktai nazarımı ay
rıca arz edeceğim. Dairei intihabiyeleri gayri-
meşgul mebusların bugünden itibaren mezuni
yetleri ref'edilerek, hemen buraya hareketlerinin 
bildirilmesi lâzımdır. İkinci tedbir olmak üzere 
de bunu arz ediyorum. 

Üçüncü tedbir; memaliki meşgule mebusları
na geliyoruz, Efendiler filhakika biz, (320) 
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mebusun burada bulunmasını arzu etsek dahi 
bunların burada bulunması gayrimümkündür. 
Hattâ bâzı arkadaşların izin dahi almadan gitti
ğini zannediyorum. Bu itibarla istirdadedilen 
memleketler mebusları için evvelâ aileleri düş
man işgali altında kalanların tercihan ve müna
vebe suretiyle gönderilmesi taraftarıyım. Hiç 
olmazsa her dairei intihabiyeden birer, ikişer 
kişi gider, bir müddeti kalile zarfında döner; bilâ-
hara bir diğeri gider. Şu üç şekil mukayese edi
lerek... 

EMÎN B. (Erzincan) — Aileden maksat 
nedir Hakkı Hami Bey? 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — İstirham 
ederim efendiler; memaliki meşguleye alâkada he
pimiz beraberiz. Sonra efendiler" inkâr edilme
mek lâzımgelir ki, çoluk çocuğuna karşı bun
ların hususi bir merbutiyeti de vardır. Rica 
ederim, her halde bir zata izin verilmek için 
mazeretler mukayese edilir. Rica ederim, me
busların hepsi de o memleketlerle alâkadardır. 

•t Hepimizin gitmesi icabeder. Fakat mümkün de
ğildir. Onun için rica ediyorum, istirdadedilen 
yerler hakkındaki noktai nazarımı demin izah 
ettim. Bu bapta bir de takrir veriyorum. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Efendim; bir 
şey teklif edeblmek içitn o şeyin kabiliyeti tat-
"bikıyesi olup olmadığını evvelce düşünmek lâ
zımdır. Zannediyorum ,ki, bugün gerek merbuti
yeti his itibariyle ve gerek maslahat itibariyle 
kavuşmak istediğimiz, kavuşımak üzere bulun
duğumuz memleketlerden o memleketler mebus
larının .alâkası o kadar derindir ki mezuniyet ve
rilmemesi bir tarafa konulursa ve anların git-
•meıleriınin lüzumu dıa bir tarafa konulursa her 
halde gitmeleri lâzımdır. Gitme! demek ımalâyü-
tak bir tekliftir. Fakat iyi düşünülecek olursıa 
»malâyütak bir teklifte bulunmak Ida, zannede
rim, muvafıkı insaf ve aklolaımaz. Şunu da arz 
etmek isterim M, bir defa ibişler susturalmalı, 
maslahatlar yürütülmeli, tarzında arkadaşlarım 
sözler söykdi. BinaenaleyhJ-fher şeyde hisler 
susmalı, hikmetler ve maslahatlar yürümelidir. 
Hayatta acaba bunum kabiliyeti tatlbikıyesi ne 
kadaır (görülebilir? Bunun kabiliyeti tatbikıye-
sriMi insafla düşünelim ve muhakeıme edelim. Ha
yatı hakikiyeye mğmıyam bir şeyle bizim mükel
lef tutulmaklığımız hiçbir veçhile doğru ola
maz. Sonra hikmet ve maslahat noktai nazarm-
dam bakılacak olursa, zannedersem, bizim de-
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vairi intihabiyemizin âsayişiyle mükellef olacak 
memurların, âmirlerin hiçbir vakit bizim kadar 
oralarını bilememeleri pek tabiîdir. 

Bu fevkalâde zamanlarda ihikmet ve masla
hattın oralarda tesbiti için o dairei intihabiye 
mebuslarının her halde dairei inıtihabiyelerinıe 
gitmesi lâzımdır. Sonra ne kalıyor? Hisler mas
lahatlarla karşılaştırılarak hangisi tercih olu
nacak? Mukaddemce de arz ettiğim gibi mas
lahatlar üzerinde düşündüğümüz zaman, bütün 
nişler susarak maslahatların hükümran olduğu 
cümlece müsellem olduğu halde, hislerle ımasla-
hatları karşılaştırdığımız zaman şüphe yoktur 
İd, mümkün olduğu kadar ımücahede ederek his
leri sustuırlmak ve muvaffakiyetlerimizin neti
cesini teminde hepimiz alâkadar olmak, masla
hatın hepimizce ercaih olduğunu ve maslahatın 
rüçhıanmı taımamiyle zayiflaştırmıyacak bir tarz
da telif etmek imkânını da tasavvur haricinde 
tutmam. Sonra efendiler! Mezuniyetlerin lehin
de Soz söyliyen arkadaşlarım bir şey söylediler 
iki, malâyütak derecesine gelmiş, vicdanımız
dan kopan hissi galeyan durdurulaımıyaeak bir 
halde bulunuyor. Binaenaleyh; biz gidecek 
olursak, yine o maksat temin olunmaz diyorlar. 
Bunun ihtimali vardır. Yani diyorlar ki, çıkıp 
gidersek yine o maslahat da kalmış olur. O 
maslahatı zayiflaştırmıyacak bir surette telif 
de kabildir. Bendeniz şu suretle düşünebildim: 
Şüphe yoktur ki, bütün memaliki meşgulenin 
istirdadı bir ana tesadüf etmiyecektir. Istirda-
dolunmuş bir halde bulunanlara müstacelen mezu
niyet vermek, diğerlerine de istirdadedildikçe mü
saade etmek ve bir taraftan da yakın olan yer
lerdeki mezun bulunan arkadaşlarımızı süratle 
çağırmak suretiyle muvazeneyi temin edebiliriz 
zannederim. Bu suretle yapacak olursak, pek 
güzel olur zannederim. Binaenaleyh; yakın yer
lerdeki arkadaşlarımızın bir an evvel gelmesi 
ve istirdadolunan yerlerdeki arkadaşlarımıza 
mezuniyet verilmesi ve istirdadolunacak mahal
ler mebusları arkadaşlarımızın da mezuniyete 
namzedolarak kalması suretiyle temini muva
zene etmek doğrudur. Bu kapıyı kapamak doğ
ru değildir zannederim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim, Muhid-
din Baha Bey kardeşimiz kadar gözü yaşlı ve 
memleketi kurtulan bir arkadaşınızım. Meseleyi 
bu kadar karıştıran şey; Muhiddin Baha Bey 
arkadaşımızın gıcıklândırıcı bir surette beya-
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natta bulunması ve Divanı Riyasetin bize açık' 
bir hesap vermemiş olmasıdır. Divanı Riyaset 
esami listesini eline alınış; memaliki meşguleyi 
İzmir de dâhil olduğu halde hesabetmiş, 57 
arkadaş çıkarmış ve bunların hemen hepsine 
mezuniyet verileceğini ve verildiği takdirde 
nisaba halel geleceğini o suretle mevzuubahse-
derek, bize bir teklif veriyor. Bu katiyen doğ
ru değildir. Şimdi az evvel biz şurada Refik 
Şevket Bey arkadaşımız daha iyi biliyorlar, he-
sabettik. Esasen bu elli yedi zat içinde mezun 
olanlar vardır. Cami Bey, Refet Paşa gibi daha 
birçok arkadaşlarımız vardır. 

Binaenaleyh efendiler, izin istiyecek olan 
arkadaşların adedi otuz birdir. Tabiî memleket
leri kurtulan arkadaşlar pekâlâ takdir ederler, 
ki, burada onların muhacir birçok hemşerileri 
vardır. Bunları unutuyorlar mı? Bunları Hü
kümet mi sevk edecek? - Bağıra bağıra soyuyo
rum - biz, muhacirini Hükümete' bıraktık da so
kaklarda mahvoldular. Mebus arkadaşların bir 
kısmı burada kalsınlar; buradaki muhacirlerini 
elleriyle memleketlerine sevk etsinler! Şurada 
burada gezen sergerdan fakirlere muavenet 
etmek, memleketinde bulunmaktan daha ziya
de farzdır. Muhiddin Baha Bey biraderimizin 
dediği gibi memleketleri kurtulan arkadaşları
mıza izin verilecektir. Mesele; Tevfik Rüşdü 
Beyin dedikleri gibi değildir. Takrir veriyo
rum; memleketleri kurtulan arkadaşlarımıza 
Meclis izin verebilir, nisaba da halel gelmez. 
Birkaç zatın gaybubetiyle nisabı haleldar etmek, 
bugün şu iki ay zarfında memleketin mukad
deratı, bütün mukaddesatı mevzuubahis iken 
değil, 161 âza; 360 âza ile hali içtimada bulu
nacağımız bir sırada; bir âza bile bırakmak caiz 
değildir. Tarih bize güler değil, başka bir şey 
söyler. 

MUHÎDDİN BAHA B. (Bursa) — Biz 
gidip geleceğiz beyefendi. 

REİS — Efendim müzakerenin ademikifa-
yeti hakkında birçok takrir var. 

DURAK B. (Erzurum) — Müzakerenin 
kifayeti hakkında söyliyeceğim. 

Efendiler mühim bir mesele üzerine müza
kere ediyoruz. Pekâlâ biliyorsunuz ki, üç sene
den beri buraya toplandık. Memleketi kurtar
mak için toplandık. Bizim halka verecek daha 
birçok borçlarımız vardır. Borçlarımızı ikmal 
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ettik zannetmiyelim. Bendeniz zannediyorum 
ki, şimdiye kadar gördüğümüz işler vazifeleri
mizin henüz mukaddemesidir, bizim vazifemiz 
bugün başlıyor. Düşmanı memleketimizden çı
kardığımız günden itibaren mühim vazifeleri
mize başlıyoruz. Onun için efendiler arkadaş
larımızdan birtakımı Meclisin kapanmasından, 
tatilinden bahsetiler. Böyle sözler burada mev
zuubahis bile olamaz. 

İkincisi, nisabı tenkis edelim deniliyor. Hal
buki memleket buraya üç yüz şu kadar âza 
göndermiş. Bundan maksat, bu üç yüz küsur 
âza iyi düşünsün de kararlanın ekseriyeti azî-
me ile versin diye. Yeni ve daha mühim va
zifelere başlıyacağımız bir günde âzanm ade
dini tenkis etmek kadar, hatalı bir vaziyet 
olamaz. Sonra bize tarih lanet okur. Bunun 
için arkadaşlar nisabın tenkisinden, Meclisin 
tatilinden ve sairesinden bahsetmek doğru ola
maz. Mesele basittir. Bunun için çare var
dır. Hakikaten Yasin Bey arkadaşımızın söy- 4 
ledikleri gibi gidecek arkadaşlarımız 57 de
ğildir. Aşağı - yukarı otuz arkadaş olabilir. 
Bu arkadaşlar memleketlerine gitmek için bu 
kadar hahiş gösteriyorlar. Hakları da vardır. 
Bendeniz de olsam, bir saat evvel gitmek is
terim. Hiç kimse onlara tariz edemez; bir şey 
de söyliyemez. Hakları vardır. Fakat bu bir 
hamiyet meselesidir. Mezun arkadaşlarımız var
dır; müddeti mezuniyetleri hitam bulmuş ve 
bulmak üzeredir. Meclisin kararı ile bu arkadaş
larımız da hamiyyeten üç beş gün fasıla ile 
memleketlerine giderler gelirler. Mesele de bu 
suretle biter, gider. Yoksa nisabı ekseriyeti ele 
almıyalım. Bu mesele Meclisin tatili ile de hal-
olunacak bir mesele değildir. Mezun ve fakat 
burada bulunan arkadaşlarımız da biraz hamiyet 
göstersinler. Diğer mezun arkadşalarımızın da 
biraz hamiyetlerini okşıyalım. Üç beş gün evvel 
yetişenler yetişsinler. Mesele bu suretle hallol
muş olur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Divanı Ri
yaset namına izahatta bulunacağım. Efendim 
Divan kararı mucibince nisabı müzakere için 
Ankara'da (200) âzanm lüzumu mevcudiyetini 
kabul buyurdunuz. îki yüzden fazla oldukça me
zuniyet verilecektir. İki yüz adedini muhafaza 
ettiğimiz halde bile hastalık oluyor ve esbabı 
maniai saireden dolayı nisabı muhafaza etmek 
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imkânını pek zor buluyoruz. Heyeti Vekile 
daima meşgullerdir, Mecliste her vakit ispatı 
vücudetmeleri imkânı yoktur. Sonra Amasya 
İstiklâl mahkemesine beş arkadaş intihabcttik. 
Her saat, her dakika gitmek üzeredirler, Istih-
zaratı Sulhiye Komisyonunda arkadaşlarımız 
var; bunlar da öğleden sonra meşguldürler. 
öğleden sonra Meclise gelemediklerinden dolayı 
mazur tutuluyorlar. Sonra bir haftada lâakal 
on arkadaş mezun bulunuyor ki bunlar da ufak 
tefek esbab dolayısiyle... Meselâ, hasta olarak on ar
kadaş da kabul etmek lâzımgeiiyor. Belki daha 
fazla hasta bulunanlar mevcuttur. Şu halde arz 
ettiğim 161 nisabı da korsak (200) ediyor. Şu 
halde bu iki yüz adedini de daha aşağı indirir-
sek, arz ettiğim esbabdan dolayı, Meclisin ni
sabını muhafaza etmeye imkân yoktur. Bunun 
için, her halde sahih ve salim bir şekil bulmak 
lüzumu vardır. Bunu, Divan Heyeti Aliyeni-
zin kararma ve arzusuna tevdi ve havale et
miştir. Kendisi size bir mütalâa beyan etmedi. 
Vilâyatı müstahlâsa mebusları arkadaşlarımı
zın adedleri 57 dir. Biz- bunların hepsinin gide
ceğini kabul ediyoruz. Belki bir kışımı gitmez. 
Fakat; biz gideceklerini farz etmek mecburiye
tindeyiz, çünkü mezuniyet istiyorlar. Bunlara 
gitmiyeceksiniz demek, doğru değildir. Yirmi 
beş arkadaşımızın müddeti mezuniyeti hitam bul
muştur. Meclise bir an evvel gelmeleri için, her gün 
yazılıyor. Siird'den mezuniyeti hitam bulan arka
daşımız var. Fakat onların bugün için faidesi 
yok. Çünkü yirmi beş günde gelir. Belki yakın 
yerlerden 10, 15 arkadaşın şu sırada iltihak ede
bilmeleri imkânı Acardır. Vaziyet bundan ibaret
tir. Heyeti Celileniz ne isterse onu yapar. 

REİS — Efendim üy tane takrir var; dinli
ydim. Âsim Beyin takririni okutuyorum. 

Kiyaset i Oelileye 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye» vaz'edil

mesini teklif ederim. 
Erzurum 

Âsim 

REİS — Efendim Maraş Mebusu Hasip, Si-
nob Mebusu Hakkı Hami beylerin teklifleri de 
vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) Efendim 
bu müzakere nisabı müzakerenin tebdili mahiye
tinde inidir? Bu karışmıştır, müzakere usulünde 
cereyan etmemiştir. Bunun tefriki lâzımdır. Yan-
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lış yola gitmiyelim. Ya Mezuniyet Kanununu teb
dil edeceksiniz veyahut Nisap Kanununu tadil 

: edeeeksinizdir. Yanlış bir şey yapılıyor. Teklif 
Divanı Riyasetindir. Bu nasıl olur? 

RElS — Efendim müzakere Divanı Riyaset
ten gelen bir tezkere üzerine cereyan ediyor. Tez-

| kerede deniyorki;vilâyatı müstahlâsa mebusları 
j devairi intihabiyelerine gitmek istiyorlar ve bun-
I larm adedleri şu kadardır, bunlara mezuniyet 
I verildiği takdirde nisap bulmak imkânı kalmaz. 
| Mezuniyet de vermemek olmuyor. Bunu Divanı 

Riyaset yapamıyacaktır. Heyeti Celile halletsin, 
bunun hakkında bir şey düşünsün. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hepsi meçhulât 
üzerinde gidiyor. Yani Divanı Riyasetin kararı 
müphemdir. Bendenize söz veriniz. 

REİS — Efendim kifayet takrirlerini oku
yalım da kabul edilmezse ondan sonra... 

REFİK ŞEVKET B. (Sanman) — Efendim 
bir takrir takdim ettim. Okunursa meseleyi hal
ledecektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Verilen 
takrirler üzerine yeniden müzakere açılacaktır. 
Reye konmıyacaktır. Binaenaleyh; o takrir müza
kereyi ihtiva edecektir. Bilâmüzakere kabul veya 
reddedilemez. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Diva-
ı nı Riyaset tezkere veyahut kararında diyor ki; 

«Devairi müstahlâsa mebusları" izin istiyor. Bun
ları gönderirsek nisabı müzakereye halel gelecek, 

t ekseriyet hâsıl olmıyacaktır. Binaenaleyh Mec
lisi Ali bu hususta bir şey düşünsün!» Nisabı Mü
zakere Kanununu tadil etsin demiyor, öyle bir 
şey demiş olsaydı, bunu doğrudan doğruya en
cümene gönderirdik. Mesele Memaliki Meşgule 
mebuslarına mezuniyet verilip verilmiyeceği me
selesidir. 

I MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. Efendim! Divanı Riyase
tin Heyeti Oelilenize vermiş olduğu şu tezkerenin 
münderecatmda müspet hiçbir şey yoktur. Tezke
rede deniyor ki: «Arkadaşlarımız mezuniyet is
tiyor, bunlara mezuniyet vermek mecburi ve za
ruridir. Mezuniyet verdiğiniz zaman Meclisi Âli
nin nisabı kalmıyacak, bu da olmaz. Ne yapıla-

I eaksa Gnu halledeceksiniz.» Divanı Riyaset bu hu
susta bir şey tâyin, takdir, tavzih, tesbit edip de 
Meclisi Âlinize vermediği, kendisi bir şey düşün-

I mediği halde Meclisi Âli bunu bir encümene gon-
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dermeksizin lâalettâyin burada müzakere edecek ı 
olursa, hata eder, bu esas ve müzakere edilen 
bu mesele üzerine bu Nisap Kanununun tadili 
meselesi de varittir efendiler! Binaenaleyh; bu 
meselenin hangisini müzakere edebilecğimizi bil
mek için, evvelemirde, bu Divanın karariyle tak
rirler bir encümende müzakere edilsin; ortada 
hiçbir şey yok. Müsbet bir şeyle buraya gelsin. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müfid 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi, mesele 
bir encümene gitmek şeklinde tecelli edecekse, 
bendeniz zannederim ki, hem o encümeni nafile 
yere işgal etmiş olacağız, hem de bizim işgal edi
len zamanlarımızı da heder etmiş olacağız. Efen
dim eğer Divanı Riyaset vaziyeti iyi kavrıyarak 
bize teklif etmiş olsaydı ve Musa Kâzım Efendi
nin Divanı Riyaset namına bize vermiş olduğu 
izahat o zaman kendi aralarında takarrür etmiş 
olsaydı; mesele Divan tarafından hallolunmuş 
olacaktı. Çünkü bizzat Musa Kâzım Efendi itiraf 
ettiler ki, izinli gideeek zevatın yekûnu 30 -35 
kişidir. Otuz, otuz beş kişi her zaman Meclisten 
infikâk edebilir. Bu miktarla ekseriyet olduğu
na göre, nisabı müzakere de muhtellolmaz efen
dim. Her gün gelen arkadaşlarımızı da naza
rı dikkate almak şartiyle muhtelolmaz. Bu mü
nasebetle Divanı Riyasetin bu mütalâasını mü-
eyyidolmak üzere bendeniz tetkik ettim. Mema- I 
Hki meşgule mebuslarının miktarı (57) buyur
dular. Doğrudur. Bunun (15) i mezundur. 
Kalır (42); dört tanesi vekildir. Onlar ayrı 
meseledir. Kalır (38); iki tanesi hariçtedir. 
(Uç sadaları) Birisi Trabzon'da Fehmi Efen
di, birisi Celâl Beydir. Ne kaldı geriye* (Ca
mi Bey de var, sadaları) Evet Cami Bey de var
dır. O halde (200) ve daha fazla mevcudu bu
lunan bir heyetten (Daha fazla, sadaları) Mü
saade buyurun efendim (200) mevcutlu bir he
yetten (35) zatın mezun olması müşkül değil
dir. Hattâ geri kalanlardan bâzılarının izin is-
tiyecekleri meşkûktür. Her halde bu suretle 
idare etmek ve Meclisin kararını istihsal etme
mek suretiyle, Divanı Riyaset izin vermek sa- I 
lâhiyetini haizdir. Bendeniz bunun içim aynı 
mütalâayı yürüterek, bu işin Divanı Riyasette 
halledilmesini, müzakeratm katiyen burada mev-
zuubahsolmamasmı arz ve teklif ediyorum. (Mü
zakere kâfi, sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında evvel beevvel... I 
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CEMİL B. (Kütahya) — Hüseyin Avni Bey 

usulü müzakere hakkında spyl emiyorsan... Bi
zim de söz sıramız vardır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Rica ede
rim, usulü müzakere hakkında söz söyliyecekler 
Nizamnamei Dahilîden bir madde göstersinler 
de ona göre söylesinler. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
sırf usule dair söyliyeceğim. Bu takrir, Nisabı 
müzakere Kanuniyle Mezuniyet Kanununu ihlâl 
eder mahiyettedir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır 
efendim; öyle takrir yok. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Var; Soy-
sallı İsmail Subhi Beyin takriridir (Geri aldı, 
sadaları) Onun hilâfında katiyen bir takririn 
reye konmamasını bendeniz teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hangi 
madde ile? Böyle şey olur mu? 

RElS — Efendim, şimdi müzakerenin kifa
yetini reye koyuyorum. 

Müzakereyi kâfi göırıenler lütfen «1 kaldırsın
lar. Müzakere kâfi görülmüştür. .Şimdi takrir-
Üer okunacak : 

Riyaseti .öeUBLeye 
Müzakere kâfidir. Mesieieniın Kamunu Esasi

ye, Nizaaınıanıei Dahilîye taallûku itibaıriyle, en
cümene havalesini teklif eylerim. 

6 (Eylül 1338 
Maraş 
Hasi'b 

Rîyasetiı Celileye 
Müzakere kâfidir. Hal ve vaziyeti siyıa&iye-

nin dâhil olduğu devre! ttnühümme Büyük Mü-
İlet Meclfoi Azasının Heyeti Umuımıiyefciyle faali
yete geçımesin'i istilzamı ve lil'ca eylediği cihetle, 
dalrei mtihabîyelerinde 'mezun buluımam azanın 
mâzıereti sıhhiye müstesna olmıak üẑ erte süratle 
avdetlerinin ve mezun olup da henüz gitımiyen-
lerin azimetten menedilmelerinin ve ancak istir-
dadıedilem devairi iintihabiye mıelbuslariinın mü-
nıavebıeten müddeti kalil'e ille mezuin Ikıllnttaaları-
nın tahtı kabara ahnımasanı teklif 'eylerim. 

6/8/1338 
Sinob 

Hakkı Hami 
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Riyaseti Gelileye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. Divanı Riyaset memaliki mustahlasa 

mebuslarının kâffesi izin istiyeeek zanniyle 
hesabımı yürüterek (57) zatın MecİMen infikâ-
ki halimde nisabın ımuhtel olacağımı Meclise arz 
etmiştir. Halbuki bu hesabı ya^İJİfİİr. Şöyle ki : 

'Filhakika mustahlas (memleket mebuslarının 
aldedi (5?) dir. Fakat bunlardan hailen 

15 i mezun, 
4 ü vekil, 
2 si mıemurem hariçtedir. Zaten mezun olan

lara mezuniyet verilımiyeeeği tıabiî ve vekillerim 
mezuniyeti meselesi 'ayrı bir mesele olduğu ve 
ımıemuren hariçte olanlarını mezuniyetleri! is*, 
derhal kabili kabul bulunmadığı cihetle, şu tak
dirde izim verilecek mebuslarım adddi (36) ya 
tenezzül eder ki, birkaç gün zarfında 'gelecek 
zevattan sarfınazar, zatıen nisabı kanuniden faz
la bulunanlar meyanında miahsuben izinle gön
derilmeleri kabildir. Bu suretle meselenin hail 
zımnında işin Divanı (Riyasete havalesini teklif 
ederilm. 

iSaruham 
Refik Şevket 

Riyaseti Oelileye 
Memleketleri kurtulan arkıadaşlarımızın mü

navebe ile me'zuniyetlerimıim kabulünü, mezuni
yeti hitom bulanların hattâ birkaç gün kaianla-
nmsa Usanı münasiple Meclise çağırılması, (Ma
zereti müsbete müstesna) dairei intihabiye-
si meşgul olmayıp da mezuniyet alıp henüz 
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I üstimal etmiyenlörin tehiri' suretiyle nisabım 
1 üzerimde katiyen oymamılmaımasını teklif ede-
i rim. 

öazianteb 
I Yasin 

Riyaseti Oelileye 
Mezumen dairei intdlhabiyeide bulumam arka

daşlarımız ıgeldikçe musabı müzakereye halel gel
memek şartiyle, bilâdı müstahlâsa mebuslarınım 
gayri arkadaşlara mezuniyet verilmemesini tek
lif eylerim efendim. 

Engtani Mebusu 
«Sırrı 

REİS — Takrirler okundu. Şimdi reye ko
yacağız. Basdb Beyim takriri1, M Kanunu Esasa! 
Emeümıenine ıgitsim diyor; kabul edenler lûtfem 
el kaldırsın. Kabul edilmiemiiştİT. (Refik Şevket 
Beyim takriri «adaları) Refik Şevket Beyin tak
riri var, M Divanı Riyasete iade olunsun. Orası 
sureti halli bulsun, Idiyor. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsım. Kabul olunmuştur. 

HAKKI HAMÎÎ B. <(Sin<ob) — Buna dair sö
züm var. Şu takrirler birer birer reye konacak, 
bendenizin takririm Refik Şevket Beyim takri
rinden evvel. (Geçti1 artık sadalairı) öanım ne 
gieçtıisi? 

EMÎR Pş. (Sivas) — Yalnız nisabı müzake
renin muhafazası kaydiyle, gönderilmesi doğ-

I rudur. 
I REÎS — Evet efendim. On dakika teneffüs 
i edilmek üzere celseyi tatdi ediyorum. 

I Hitamı celse; saat : 3,00 



Î K Î N C İ CELSE 
BecTi müzakerat; saat: 3,15 

BEİS — İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎPLEB: Atıf Bey (Kayseri), Hakki Bey (Van) 

2. — Karahisan Sahih Mebusu Mustafa Hu
lusi Efendinin, Konya eşrafından Başaralı Mus
tafa Efendinin affı hakkında, kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/441) 

EBİS — Efendim! Celseyi küşadediyorum. 
Başaralı Mustafa Efendi hakkında müstacel Ad
liye Encümeninin bir mazbatası var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya eşrafından Başaralı Mustafa Efendi 

öteden beri Hükümete müzaheret ve avamirine 
mutavaat ve daima hayırhahhğı itiyadedinmiş 
ve hususiyle Kuvayı Milliye Teşkilatında malen, 
bedenen birinciliği ihraz edecek derecede hidema-
tı mebrııresi sebk eylemiş ve her nasılsa bu ke
re İstiklâl Mahkemesi tarafından mumaileyh 
aleyhinde ita edilen hükümde mumaileyhin hap-
sanede maznun bir ahbabiyle ve heyeti hâkim e -
den biriyle görüşmesi medar ittihaz dilmiş ve 
hükmü mezkûr zan ve talimin üzerine iptina et
tirilip hükümde lâzım olan esbabı selâseden biri 
gayrimevcut bulunmuş olmakla hükmü mezkû
run ref'iyle berveçhi âti bir maddenin kanuni ye
tini teklif ederim. 

Konya'dan Başaralı Mustafa Efendr affedil-
miştir. 

23 Kânunusani 1.338 

Karahisan Sahih Mebusu 
Mustafa Hulusi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya İstiklâl Mahkemesince raşüikten dola

yı üç sene küreğe mahkûm Konyalı Başaralı 
Mustafa Efendinin affına dair, Karahisan Sa-
hib Mebusu Mustafa Hulusi Efendi tarafından 
takdim olunup Lâyiha Encümenince şayanı mü
zakere görülen teklifi kanuni, mukaddema He
yeti Umumiyeden encümenimize bilhavale affı 
hususi taleplerinin Heyeti Vekilece dermeyam 

usulü müttahaze iktizasından olduğundan bah-
sile bu baptaki teklifi kanuni evvelemirde He
yeti Vekileye tevdi buyurulmak üzere bâmazba-
ta bilârz encümenin noktai nazarı Heyeti Umu-
miyeee kabul buyurulmuştu. . 

Cevaben vâridolan Umuru Adliye Vekâleti
nin 2344 numara ve 11 Temmuz 1338 tarihli tez
keresi Heyeti Umumiyeden encümenimize havale 
buyurulmaklr, kıraat ve tetkik olundu. Tezkerei 
mephusanm hulâsai müfadı, affı hususi istihsali 
mahkûmun şifa napezir bir maluliyeti daimesi-
nin tahakkukuna veya hali şeyhuhat dolayısiyle, 
kuvayı umumiyesinin derecei külliyede duçar zarf 
ve halel olmasına veya calibi merhamet ve atı
fet hali diğerin tahaddüsüne veyahut hükmü 
masdurdı ahkâmı esasiye ve tatbikatı kanuni
ye noktasından bariz bir hatayı adlinin vücu
duna vabeste olduğundan bahsi'le bâzı eşhası 
maznunaum temini beraetleri için irtişa ve ta
vassut ve ademiihbar efalinden dolayı üçer se
ne kiiiiOA ve üçer ay hapislerine karar verilen 
Başaralı Mustafa Efendi ve mahkeme reisi İh
san Bey ve âza Sabit ve Refet efendiler hak
larında mucibi, af esbabın mevcud olmadığı ve 
takdiratı vıcdaniyei hükkâmın masun anittaar-
rıız olduğu beyan ve arzından ibarettir. 

İcabı bitteenmıül kavanini nıahsusası muci
bince istiklâl nıahaıkimindeu vazife dâhilinde 
sâdır olan mukarrerat kati olduğuna ve bina
enaleyh; encümenimize bu bapta mütalâa der-
nuvyanına imkânı kanuni £Öriilemedigine meb-
ni ancak keyfiyetin Heyeti Oelileınin nazarı ıttı
laına arzına müttefikan .karar verildi 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata. Muharriri 
Oanik Ertuğrûl 
Emin Mezun 

Kâtip Âza 
Kırşehir Karahisan Sahib 

Sadık Mehmed Şükrü 
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Âza 

Kamhisarı Şarki 
Ali Süruri 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Vâsi i 
Âza 

Kayseri 

Aza 
Karahisar 

Âza 
Siird 

Mustafa Sabri 
Âza 

Maraş 
Mehmed Hasib 

GEMlL B. (Kütahya) — Sahibi takrir kim
dir, efendimi (Mustafa Hulusi Bey, sesleri) 
Kendisi burada ' yoktur. Binaenaleyh, müzake
renin avdetine taliki lâzımdır. 

VEHBl E l (Konya) — Efendim, Heyeti 
Umumiyemizden zaferin bir sadakasını istiye-
ceğim. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — • Umuma 
lâzım. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Bu Başaralızade 
Mustafa Efendi Konya'ca hakikaten umum na
zarında değerli ve Hükümete ve millete vüs'u-
nun yettiği kadar fevkalâde hizmet etmiş bir 
adamdır. Hattâ şu meselenin, yani Kuvayi Mil-
liyenin bidayeti teşekkülünde Konya'da en zi
yade fedakârlık edenler aranılacak olursa mut
laka baştadır. Böyle bir adamdır. 

HASÎB B. (Maraş) — Memur mu bu adam? 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Hayır, hayır işiyle 

meşgul bir adam. Bu adamın ahibbasmdan bi
risi hâdisei isyaniyede mahpus olur. Onu gör
mek üzere iki defa mahpusaneye gider ve son
ra da onların mahkemesi olurken mahkemeye 
gelir; dinler. Sonra istiklâl mahkemesi bu ada
ma der ki ; sen vasıtai rüşvet olmuşsun. Efen
diler vasıtai rüşvet olmayı bilmez bu; yani ol
mayı bilir bir adam değildir. Bu adamın iki 
tane oteli var. Otelin yarısı hakikaten imaret 
mesabesindedir. Böyle bir adam. Fakat bugün 
iyi bilin ki, çocukları ekmeğe muhtaçtır. Çün
kü, otellerine ciheti askeriye bizzarure va'zı-
yed etmiş ve bu halden dolayı, bugün hanüma-
ni harabolmuş, bugün çocukları ekmeğe muh
taçtır. Şimdi istiklâl mahkemesinin ilâmına ge
lince, mahpushaneye kaç defa gittin? diye so
rulduğunda bir iki defa gittim, dedi. Halbuki 
üç,-••dört defa gittiği tahakkuk etmiş ve muha
kemelerini dinlemeye kaç defa gittin, diye so
rulduğunda iki defa gittim, dedi. Halbuki tah
kik olunduğunda beş defa gelmiş imiş. işte şu 
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mahpushaneye gitmesi ve muhakemeyi dinle
meye gelmesi ve bâzı kesanm ve fâzılı şehîrin 
ve bilmem kimin hissiyatı da bu yolda olmasın
dan Ve bunun mahpushaneye gitmesi de şüp
heyi dâi olduğundan üç sene Niğde'de mahpus 
olmak üzere mahkûmdur. Efendiler, vicdanını
za müracaat ederim. Ahbabınızdan biri mahpus 
olursa yanına gitmek bir kabahat mıdır? iki 
kap yemek göndermek bir kabahat mıdır? Tür
kiye'de bilhassa islâmlarda bu gibi mezayayı 
âliye herkesin indinde makbul ve muteber de
ğil midir? Bu, insaniyetin âli derecelerinden 
değil midir? Bu, adam için bu halinden dolayı 
bu cezayı vermek doğru olur mu? Bu adam ga
yet doğru ve gayet müstakim bir adamdır. 
Memlekette hanedan denilir. Rüfekayı kiram
dan kendisini bilenler vardır. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Öyledir, öyledir. 
HAMDI B. (Biga) — Görüştüğü adamlar 

ihtilâttan menedilmiş midir? 
VEHBİ E l (Konya) — Hayır, hayır. Şimdi 

bu adam, pek büyük gadre uğramıştır. Mahke
menin her halde bir hatası vardır. Bu hatanın 
ref'i ile bununla beraber Reis ihsan Bey de 
mahkûm olmuştur. Rica ediyorum Cenabı Hak 
bizi güldürdüğü gibi, biz de şu adamların ço* 
cılklarını güldürelim. (Umumi, umumi, sesleri) 

TEVFlK Ef. (Kângırı) — Efendim, Başa
ralı Mustafa Efendi Konya ahalisi içinde, ga
yet müslüman, gayet semih ve kerim bir adam
dır. Biz, bayram tatili münasebetiyle Konya'ya 
gitmiştik. Beş altı tane hoca, Hoca Feyzi Efen
di de içimizde idi. Biz onun oteline indiğimizi 
haber alır* almaz bizi misafir etti ve bizim ver
diğimiz paraları da almadı, reddetti. Bu adam 
kesirülahbap bir adamdır. Her kim ki, bir iş için 
rica eder, kendisine müracaat ederse onu kendisi 
için vazife telâkki eder. Onun için koşar, işte bu 
insanlığı, bu hamiyeti kendisinin mağduriyet ve 
mahkûmiyetine sebebolmuştur. Bu iki oteli fuka
ra, zuafa, gurabaya tahsis etmiş bir adamdır ve 
bu haline umum Konyalılar şahittir. Ve kendisi
nin gayei milliye için birçok fedakârlık ettiğini 
birçok arkadaşlarımız burada biliyor. Bu adam 
katiyen vasıtai irtikâbolmak sahasına yanaşmaz. 
Ve kendisine yakıştırmaz. Nasılsa ora istiklâl 
Mahkemesi o nezih adam hakkında şüpheye düş
müş veyahut düşürülmüştür. Verilen ilâmda da 
görülüyor ki mucibi hüküm bir şeyi yoktur. Bu 
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adam hakkında bu hükmü kaldırmak için Mecli
siniz eğer lütfederse bir büyüklük etmiş olur. 

Dr. TBVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) ~~ 
Efendim, bu meselede söze karışmaktan maksa
dım, mevzuubahsolan hususun bir meselei adli
yeden ziyade,nher gün vâki olmakta olan bir 
meselei içtimaiyeye taallûk ettiğindendir. Mah
kûm olan zatı tanımam, fakat bu mesele etra
fında .Konya'dan geçtiğim zamanda işittiğim 
gibi, burada söyliyenleri işittim. Delâil ve usu
lü muhakemata ait naksanı var mı ? Yok mu 1 
Encümeni bize göstermedi ve olsa idi, bize gös
terirdi. Fakat hiç korkusuzca, içinizde bulunan 
mütehassisini adliyeye rağmen iddia ediyorum 
ki, yer yüzünde bulunan mahkemelerden çıkan 
hatiatı adliye o kadar namütenahidir ki : İn
saniyeti mütemeddine buna çaresaz olabilmek 
için meclislerin hususi aflarını kabul etmişlerdir. 
Bunun için hususi af manasız bir şey değildir. 
Binaenaleyh mahkeme ne hüküm vermiş olursa 
olsun, o mevzuubahis değildir. Burada her vakit 
kendilerini kemali hürmetle dinlediğimiz arka
daşlarımız ve o diyarda bu adamı tanıyanlar çok
tur. Lehinde şahadet ettiği zaman öyle zannede
rim ki : Meclis bunu hususi bir madde ile 
affetmekte tereddüdetmez ve hususi bir affı diriğ 
etmez. Ancak hususi affın sebebi en muntazam 
yapılan mâhkemelerdeki hatiatı adliyenin bile na
mütenahi olmasındandır. Usulü muhakemede hata 
olmıyabilir. Delâili elde etmiştir ki : Mahkûm ol
muştur. Fakat, bütün şevahid, bütün delâil sıfır 
olduğunu eğer kabil olsa namütenahi nakledece
ğim. Hikâyatı adliye ile ispat edebileceğim. Rica 
ederim öyle vakalar vardır ki, kabul edilen usu
lü muhakeme ile onların mahkûmiyeti kabul edil
miş, halbuki bu hususta medeniyet ve insaniyetin 
vicdanına hitabedildiği zaman, onlar masum gö
rülmüştür. Gözükapalı bir affı umumi deryasına 
düşürmiyelim, daha harb devam ediyor. İnşallah 
zaferle biter. Fakat bu zatın affı hususi ile affı
na şiddetle taraftarım ve Meclisten bunu istir
ham ederim. (Kâfi; sesleri) , 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Mesele Konya 
meselesidir. Biz de anlatalım ve müzakereye de
vam edelim. 

REİS — İhsan Bey hiçbir zaman Konyalı ol
madığımı söylemiyorum. Fakat müzakerenin de
vamını talebeden yok ve kifayet takrirleri var. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Ben tale-
bediyorum. Kac kere talebettim. 
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REİS — Kifayet takriri var. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu mesele 

hakkında müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. Tevfik Rüşdü Bey biraderimiz Heyeti Celi
lenizin ve hepimizin arzu ettiği bir meseleyi hu
sule getirmek için bâzı noktalara tarizde bulun
dular. Bunu da izah etmeden geçmek için müza
kerenin kifayetine karar vermek doğru değildir. 
Meclisi Âlide mesele tavazzuh etmelidir ve müza
kere ondan sonra kâfi görülmelidir. Esası mese
lede, Encümeni Adliyenin kararını bendeniz şu
rada tetkik ettim. Malûmuâlileridir ki, İstiklâl 
mahkemelerinden sâdır olan hükümler katidir. 
Meclisi Âlinizin tasdikine muhtaç değildir. (Ev
velce öyle idi; sesleri) Binaenaleyh, encümen ken
disine evvelki kanun mucibince tetkika muhtac-
olmıyan bir evrak verildiğinden dolayı, esas ilâ
mı celbedip tetkikatta bulunmamış, ihtimal En
cümeni Âli esas evrakı tetkik edeydi, muhake-
matta, esası maddede ve belki şahitlerin ifadatı-
mn fevkinde birçok şeylere tesadüf eder ve eğer 
Adliye Encümeninin bu suretle bir salâhiyeti ol
muş olsaydı, meseleyi daha etraflı bir surette He
yeti Celileye arz ederdi. Fakat; encümen bu ilâ-
matı celbedememiş ve salâhiyeti olmadığından 
dolayı, tetkik eyliyememiş, binaenaleyh mahkeme
lerden ç*ıkan hükümlerdeki hataları; esbabı muci
be olarak kabul ile, af talebetmek doğru değildir. 

'Ancak Encümeni Adliye, Hükümetten sual et
miş, ki : Affı hususilerin; Hükümetçe, birtakım 
esbabı kanuniyeye müsteniden yapılması lâzım-
gelir; şu halde bu adamın şeyhuhatı mı var? Bir 
maraz ve maluliyeti mi var? Bu hususta Hükümet 
bir noktainazar bildirsin! demiş ve Heyeti Celi-
leniz vasıtasiyle bu sual Hükümete tevdi edilmiş. 
Hükümet; bu hususta affı mucip bir maraz ve 
maluliyet olmadığını ve kendisinin sinni şeyhu-
hatta bulunmadığını beyan ederek, verilen hük
mün de doğru olduğunu ima edercesine, bir ce
vapla meseleyi encümene iade eylemiştir. Binaen
aleyh; Encümeni Âliniz bu bapta başka bir şey 
söylemezdi. Yalnız bir nokta vardı ki : Efendiler; 
bu noktayı Hükümetin nazarı dikkate alması ve 
o suretle meseleyi Heyeti Celilenizin huzuruna 
sevk etmesi ieabederdi : O da; ıslahınefs meselesi
dir. Mademki bu adamın seyyiatma; hasenatının 
galibolduğuna, bu Meclisi Âlide bulunan arkadaş
larımız ve bir memleketin halkı - halkın nısfından 
fazlası - şahadet ediyor ve bu adamın hüsnüahlâk 
ashabından olduğu anlaşılıyor. O halde Hoca 
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Efendi Hazretlerinin de buyurduğu gibi; bir es
babı mucibeye iktiran ettirmek ve ıslahı hal etti
ğini de teyakkun ederek, zaferin şerefine bir ze
kât olmak üzere, bu adam hakkındaki affı, Mec
lisi Âlinizin kabul etmesine bendeniz de tarafta
rım. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) —- Zaferin ze
kâtı, umumi olur. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetini re
cinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görül
müştür. Takrirleri okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Şükranei zafer olmak üze

re, Konya İstiklâl Mahkemesince mahkûm Başa
ralı Mustafa ve Bidayet Reisi İhsan efendiler 
hakkındaki hükmün defini teklif eylerim. 

Mardin Mebusu 
Necib 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mustafa Efendi hakkında

ki hükmün ref'i hususunun reye vaz'mı teklif ey
lerim. 

Yozgad Mebusu 
Feyyaz Âli 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mahkemesinin istinadettiği delâilin za

yıf ve isimleri mevzuubahsolan eşhasın bu kadar 
uzun müddet temadii mahkûmiyetlerini istilzam 
edecek mahiyette olmadığına Adliye Encümenin
de bu evrakı esnayı tetkikimde muttali ve kaani 
olduğuma mebni bunlar hakkında affı hususinin 
kabulünü teklif eylerim. i 

Muş j 
Abdülgani ] 

REİS — Efendim verilen takrirlerden birin
de, Mardin Mebusu Neeib Bey; Başaralı Mustafa 
Efendi ve Reis İhsan Efendi hakkındaki hükmün 
ref'ini; Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Bey de; Mus
tafa Efendi hakkındaki hükmün ref'ini, reye vaz'-
etmeyi teklif ediyorlar. 

Bir takrir daha. var. Onu da okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahis mahpusinin haklarındaki müta

lâalarım n her halde bittetkik esbabı nmeibesiyle 

1338 C : 2 
bildirilmesi için meselenin tekrar Hükümete iade
sini teklif eylerim. 

Gaziantöb 
Yasin 

REİS — Efendim bu takrir bir meselei müs-
tehire teşkil ediyor. Bu takrirde af hakkında es
babı mucibeyi de havi olmak üzere Hükümetin 
mütalâasını bildirmek için evrakın Hükümete 
iadesi teklif olunuyor. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Reddedilmiştir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Adliye Encüme
ninin mazbatası mevzuubahsolmayınea, af tale
binde bulunan arkadaşımızın bir maddei kanu-
niyesi vardır. Onu reye koymalıdır. 

REİS —• Efendim mevzuubahis mahkûmla
rın affını ayrı ayrı reye koyun, diyorlar. 

(Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, tekri
ri tekrar okundu.) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler 
affı hususide bakıyei müddeti cezaiye affolu
nur, fakat hüküm ref'olunmaz. Sonra bu şe
kil bir affı umumi mahiyetinde olacak. Sonra 
rica ederim, bunun için, bir maddei kanuniye 
teklif etmek lâzım. Böyle bir takrirjş nasıl af-
folur?.. Mazbataya merbut bir lâyihai kanuni
ye vardır. Onun üzerine müzakere cereyan et
sin. 

REİS — Affı teklif edilen Mustafa Hu
lusi Efendinin bir maddei kanuniyesi vardır. 
O okunacak : 

Maddef kanuniye - Konya'dan Başaralı Mus
tafa Efendi affedilmiştir. 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu Mec
lis, böyle af kararı veremez;. Bu şekil, Meclis 
için gayet yanlış bir yoldur. Af başka türlü 
olur. Bu yolda af olmaz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Hiçbir şey 
dinlemeden bir mahemeyi mahkûm ediyorsu
nuz. Mahkemelerin de şerefi var, haysiyeti 
var... 

YASİN B. (G-azianteb) — Efendim rica 
ederim, böyle af olmaz. Affın da bir yolu var, 
bir usulü var... 

REİS — Efendim! Maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim 
eğer bu madde şimdi reye konularak kabul 
edilecek olursa çok yanlış olur. Rica ederim, 
mahkûm olan bir kişi değildir. Böyle birçok 
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adamlar vardır. Yani esbabı mahkûmiyetleri, \de-
lâil itibariyle birbirinden aşağı - yukarı farklı ol-
mıyan mahkûmlar var : Meselâ bu adam, na
sıl rüşvete vasıta oldu? diye mahkûm edilmiş 
ise, diğerleri de böyle bir şey almıştır diye zan 
üzerine •mahkûm edilmişlerdir. Bunlardan ikisi 
çıktı. Fakat birisi ne olacaktır? Eğer af yapı
lacaksa kanun ve usul dairesinde olmalıdır, tki 
kişi mahkûm edilmiş, birisini affediyor ;aynı 
sebepten dolayı diğeri yatıyor ve affedilmiyor. 
Af böyle şahsi ve hissi olmasın!.. Başaralı Mus
tafa Efendi cidden bu memleketin bir evlâdı 
bir uzvudur. Fakat; diğerleri de bu memleke
tin bir evlâdı ve bir uzvudur. Eğer bir cürüm 
yapılmışsa, onun için nasıl varit değilse, diğeri 
için de vâridolamaz. Birisini affet, diğerini 
affetme, bundan maksat nedir? Af yapılacaksa 
hepsini affedelim, yapılmayacaksa hiçbirisini af-
fetmiyelim. İstirham ediyorum, af yapılacaksa 
hepsini, yapılmıyacaksa, yalnız bunun affedil-
memesini teklif ederim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem 
efendiler istiklâl mahkemelerinin no gibi mec
buriyetlerle ve nasıl maksatlarla teşekkül etti
ğini ve, âdâlarına ne gibi salâhiyetler verdiğinizi 
hepiniz hatırlarsınız. İstiklâl mahkemelerinin 
bugünkü- içtimada mevzuubahsolduğu gibi, fi
lân veya filân hakkında, verdiği hüküm gayri-
âdilânedir ve istiklâl mahkemeleri hata etmiş
tir diye bir delil göstermeden aleyhinde (bu
lunmak Heyeti Celileııizi meselenin hakikatini 
tetkika vakit bırakmadan işi örtbas etmek de 
bendenizce muvafıkı adalet değildir. Ben so
ruyorum efendiler! Konya'ya bir İstiklâl Mah
kemesi göndermişsiniz. • Bu mahkeme filân veya 
filân efendileri filân ve filân sebepten dolayı 
mahkûm etmiş. Sonra buraya bir. arkadaşınız 
çıkıyor. Ben bu adamı bilirim, oteline gittiğim 
zaman bedava çorba dağıtmıştı, bu adamın altı 
lâzımgelir demek... 

TEVFİK Ef. (Kângırı) —- Bendeniz onun 
semahatinden bahsediyorum; çorba meftunu 
değilim. Bu adamın semahatinden bahsediyorum. 
Rica ederim bu hakaretinizi geri alnı. 

1İISAN B. — Hakaret makamında söyleme
dim. 

TEVFİK Ef. -— Siz bilemezsiniz o nasıl 
adamdır, o nezih bir adamdır, semih adamdır, 
kerim adamdır, nazif .adamdır, neci.]) adamdır... 
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İHSAN B. — Efendi Hazretleri, o adam 

hasis diye mahkûm olmamıştır ki... Benim 
; duyduğuma nazaran şöyle olmuştur, böyle ol- . 
i muştur diyerek bunun affedilmesi lâzımdır 
ı • 

diyor. Bu gibi deliller de kavli mücerrette ka
lıyor. Düşünmeliyiz ki, efendiler kendilerine 
itimadettiğimiz bir heyetin ariz ve amik tetkik 
ederek ve vicdanlarından muhakeme ederek 
etraflıca vesaiki, delâili tetkik ederek, vicdan
larından kopan bir hükmü tadil ederken diyo
ruz ki; İstiklâl mahkemesi hata etmiştir. İstik
lâl mahkemesi hata etmemiştir ve hata ettiği
ne dair bir delil yoktur. Konya İstiklâl Mahke
mesi hata etmemiştir. 

Af meselesine gelince : Bu noktada noktai na
zarım değişir. İdrak ettiğimiz bu zafer şerefine, 
İstiklâl mahkemelerinin mahkûm ettiği bir nevi 
ceraim erbabı vardır ki; ben de onların affını ri
ca ediyorum. Fakat filân yerli filân değil; umum 
evlâdı vatana ve bu ceraimi işliyenlere aidolacak-
tır. (Alkışlar, bravo; sesleri) 

Efendiler bu cürüm nedir? Casusluk edenler, 
düşmanla, teşriki mesai ederek memleketin za
rarına kavlen ve fiilen çalışarak, haini vatan 
olanları istisna ettirecek olursanız, diğer cerai-
miıı affına şiddetle taraftarım. 

Riyaset ettiğim mahkememde öyle mahkûm
lar çıkmıştır ki, vicdanıma müracaat ederek hü
küm verdim ve bugün yeni bulunduğumuz vazi
yet karşısında - Cenabı Haktan istirham ederim 
ki - onlar ıslahıhal etmişlerdir, affedilmeleri ik
tiza eder. Bunların içerisinde şöyleleri vardır : 
Bir, hastane heyetini teşkil etmiş, bu heyet vata
nın müdafaası uğranda canlarını feda, kanları
nı döken guzata bakmamıştır. Depoda entarisi 
varken giydirmemiştir, erzak tedariki mümkün
ken, tedarik etmemiştir, yararlıların muntazam 
tedavisine bakılmamıştır, sonra süt varken ve
rilmemiş, yoğurt varken verilmemiş tabelâda 
verilmiş gösterilmiştir. Mahkeme bunu tetkik 
etmiş, bunda bir suiistimal olduğuna kana
at hâsıl olmamış, fakat takibettikleri esası 
ordu efradını ve hattâ zâbitanım, vazifei 
ımtkaddesesinden tenfir ettirebilecek bir ka
biliyette görmüş ve demiştir ki : Ordunun ga
yeye; vâsıl olabilmesi için iyi bakılması lâzım
dır, nıeeruhhıe hakaret olmaz ve bunları böyle 
beyhude öldürmüştür demiştir. Ben bugün bun
ların bile affına taraftarım. Çünkü hatalarını an
ladılar. M ah ıh al ettiler, süründüler, aç kaldılar, 
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bunları da affetmeliyiz, affa lâyıktırlar. Yalınız 
haini vatan olanlar müstesnadır. 

Sonra; İstanbul'da bir Nigehban Cemiyeti te
şekkül etmiş, zabit düşünmüş : Biz Almanlarla, 
Bulgarlarla, Avusturyalılarla müttehidiz, namü
tenahi levazımat, mebzul vesait içerisinde mağ-
lûbolduk. Anadolu'da bir varlık teşkil ediyorlar. 
Ellerinden topları ve silâhları alınmış, bunlar 
Garpla mücadele edeceklermiş, benim bunu aklım 
kesmiyor demiş, binaenaleyh bu mağlûbiyeti ve 
bu mağlûbiyetin elîm ve feci akibetini kabul 
ediyorum. Azmindeki zaıfla, içtihadmdaki ha
ta ile Nigehbanı Askerî Cemiyetine girmiştir. 
İhanetle değil efendiler. BöyMeri vardır. 

Fakat bugün ordumuz cihanı hayrete dü
şürecek bir derecede bir kudret göstermiştir. 
Garbı mağlûbetmiş ve düşmanı denize dökmüş
tür. Bu adam elini başına koymuş ve düşün
müş ve şimdi İhatasını anlıyaraık, ağlıya ağlıya 
ordunun zaferine dua etmektedir. Böylelerin 
de affı muvafıkı mâdelettır. (Ali Kemal de öy
le sadalan) Ali Kemal haindir efendiler! Ali 
Kemal içtihadında hata etmemiştir, Ali Kemal 
bilerek millete ihanet etmiş ve el'an etmekte
dir. O adamı bana söylemeyiniz. Ali Kemali 
burada mevzuubahsettirmeyiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Halkkâri) — Ali Ke
mal'in ismini zikir ile zaptı telvis etmemenizi 
rica ederim. 

İHSAN B. (Devamla) — Şu halde efendi
ler bendeniz teklif ediyorum ki isterseniz içi
nizden bir encümeni mahsus teşkil ediniz, bir 
encümen vücuda getiriniz. İstiklâl mahkemele
rinin ihanete, casusluğa, denaete, hiyaneti va-
taniyeye merbut olmıyan, içtihadına aklanarak 
cehaletin şevkiyle yaptığı hataların faili olan 
mücrimleri vardır. Bunların hepsini affediniz. 
çitariniz ve o zaman bunu da affediniz. Yoksa 
filân ve filân hakkında, af talebetmek doğru 
değildir. 

TEFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
şimdi bir af maddesi takriri reye konuldu. En
cümen namına veya 'kendi namlarına zannede
rim. Hakkı Hami Bey usulü muhakemeden ba
his buyurdular. Aynı ilâmda isimleri mevcut 
eşhasın afları da arkadaşlar tarafından bâıhş-
olundu ve böyle bir kanun olamıyacağı ileri 
sürüttü. Halbuki bütün arkadaşların bu husus
ta söyledikleri söz, affı umumi veyahut bu 
meseledeki eşhasın affına mütedairdir. İyi bî  
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linmelidir ki affı hususi diye bir mesele var 
ve bu dünyanın her bir yerinde mevcuttur. Bu
nu, cihanı medeniyet esaslı bir surette kabul 
etmiştir. Sebebi ise; müterakki mahakimde da
hi hatiatı adliye vâki olduğundandır. Binaena
leyh o şahsın lehinde, sözlerine itimadedilen 
kimseler şahadet ettiği vakit ve mevzuubasolan 
şahıs, mensubolduğu millet için güzide bir 
uzuv olduğu zaman diğer rüfekasmdan tefrik 
edilerek affı hususiye tâbi tutulur. Affı umumi 
meselesine gelince, henüz o günü müdrik değiliz. 
O günün hululünde bütün arkadaşlar - İhsan 
Bey de dâhil olduğu halde - müttefikan affı 
umumi meselesini konuşacak, anlaşacak ve yapa
caklardır. Binaenaleyh; mübalâğaya varmadan 
evvel, bugün lehinde fevkalâde itimadettiğimiz 
arkadaşlar tarafından şahadet vâki olan Başara-
lınm affı hususisi mevzuubahistir. Diğer refik
lerinin de afları ayrıca mevzuubahsolabilir. Çün
kü olabilir ki Meclisi Âli âzayi Jdramı Başaralı, 
yahut tüccar ve esnaftan diğer bir zat hakkın
daki hükmü hata olduğunu da kabul eder de af
feder, buna mukabil de kendi aylıklı memurunu 
affetmez! Binaenaleyh üçü hakkındaki affı birden 
reye koymak icabetmez. Belki de Mecliste yalnız 
Başaralıyı affetmek istiyenler var ve belki de 
affetmek istemiyenler vardır. Bunun için mâru
zâtımı hulâsa ederek diyorum ki: Her biri hak
kındaki karar ayrı ayrı reye konulmalıdır ve 
Başarılının affı hakkındaki maddei kanuniye-
nin de reye konması gayet doğrudur. Knaatim 
bu merkezdedir. 

NECİB B. (Mardin) — O maddei kanuniye 
tadil edilmelidir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendiler muhte
rem İhsan Bey biraderimizin Heyeti Celile-
nize karşı derûni olarak, vukubulan beyanatına 
bendeniz de ansamimilkalb iştirak etmek iste
rim. Fakat zannediyorum ki, İhsan Bey birade
rimizin ihsas ettikleri hissiyatın zamanı henüz 
hulul etmemiştir. Efendiler; iyi dikkat edelim 
ve iyi bakalım. İstiklâl diye öz vatanın, anava
tanın rahmine koyduğumuz cenin, henüz tevel-
lûdetmek üzeredir. Vatan; henüz vaz'ı hamil 
sancıları hissetmektedir. Istihlâs etmek istedi
ğimiz yerlerdeki kardeşlerimize Yunan gibi, 
hunhar, zalim, gaddar bir hükümetin ve ona 
muin olan o memleketteki kimselerin yaptığı 
fecayi unutulacak derecede değildir. Binaen
aleyh o cenini doğurtur, validesinin eline teslim 
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eder ve onu muhafaza edebileceği günü inşaallan . 
pek yakında idrak edeceğiz. İşte o vakit kim af
fedilecek, kim edilmiyeeek? mevzuubahsedebili-
riz. Binaenaleyh bugünkü mesele; affı umumi, 
affı hususi meselesi değildir. Mevzuubahsoları 
şey; memleketinde fevkalâde hürmete mazhar 
olan bir adamın, hasenatının seyyiatma faik oldu
ğunu Meclisi Âlinizdeki arkadaşlarınızın şahadet
lerine itimaden kabul edip o zatın hakkındaki 
hükmün ref'i veya cezasının affı meselesidir. 
Bunun esasa taallûku olup olmadığı mevzuu-
bahsolamaz. Binaenaleyh; Başaralı Mustafa 
Efendi hakkındaki hükmü, Meclisi Âliniz ıslahı-
nefsetmiş olduğuna kanaat hâsıl ederek affe
debilir. Fakat ; o ilâmla mahkûm olan diğer 
şahıslar hakkında esas itibariyle bir teklif mev
cut değildir. Adliye Encümeninde böyle bir 
teklif ne müzakere ne de tetkik edilmemiştir. 
Onlar hakkında da Adliye Encümeninin bir 
mazbatası olsaydı; bu hususta söz söyliyebilir-
dik. Mademki yoktur, bu da mevzuubahsolamaz. 
Bendeniz de Mustafa Hulusi Efendi tarafından 
teklif edilen maddei kanuniyenin reye vaz'ını 
teklif ederim. (Müzakere kâfidir sadaları) 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir yoktur. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Esasen 
müzakerenin kifayetine karar verilmişti. 

EMİN B. (Oanik) — Efendim, Adliye En
cümeninin mazbatası iyice tetkik ve istima bu-
yurulursa istiklâl mahkemelerinin kararları kâtî 
olmak dolayısiyle, encümenin meselenin tet
kikine imkânı kanuni göremediği anlaş dır. Me
sele hakikaten ehemmiyeti haizdir ve encümeni 
bu mesele meşgul etmiştir ve edecektir. Çünkü, 
bu kabil 10 - 15 evrak mevcuttur. Müfid Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, Adliye Encü
meni gerek bu evrakı, gerekse diğer evrakı tet
kik etmemiş değildir, tetkik etmiştir. Fakat, 
kanaatini izhara imkânı kanuni olmadığından 
birşey dememiştir. İhsan Bey biraderimiz bir
az evvel bir hastane erkânından bahsettiler. O 
buyurdukları evrak da bizdedir \̂ e Cemal Efen
di namında bir zata aittir. Yarın o da gele
cektir. Nitekim, onun hakkında da imkânı ka
nuni göremediğimizden bilâmütalâa Meelisi 
Âliye arz edeceğiz. Şu halde tevali edecek olan 
emsali mazbatalar hakkında, esaslı karar ver
mezsek, ileride beyhude yere izaaı vaktetmiş 
olursunuz. Evvel beevvel, hallolunacak mesele; 
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Adliye Encümeninin bu baptaki mütalâatını 
dermeyana hakkı mevcut mudur, değil midir? 
Böyle bir hak var mıdır? Biz olmadığı kanaa-
tinneyiz ve bundan sonra bu kabil evrakın mü-
tevaliyen gelmekte olmasına nazaran böyle bir 
hak. Encümeni Adliyeye verilmek caiz midir? 
Değil midir? Bu hususatı şimdiden halledersek, 
mesele de bitmiş olur. Mevzuubahsolan evraka 
gelince: Bu evrakı arkadaşlarımız okumuş ve 
tetkik etmişlerdir. Eğer af veya ref 'i 'hüküm mu
vafık görülüyorBSa, hier hailde içleriındeın bir ve
ya dikişini ayrrmak doğru değildir. Günâlhtır ve 
yanlıştır. Ya İstiklâl mahkemelerimin hükümleri 
katidir. Encümen de tetkik tederek mütallâasını 
demıeyam edemez ve ref ' i ihüküm de caiz değil
dir diye bir karar veriırsiniz. Veya bundan sonl
ara gelecek ıevrak içim de Adliyle Encümenime bir 
tarilk gösterirsiniz. Çünkü, burada dkunmaMa 
lâyıMylie ıttıla kesbedemiyorsıınuz. Binaenaleyh; 
Adliye Encümeni mütıalâatını beyan etmek sa
lâhiyetini :haiz olursa şu ve şu noktalar vardır 
diyeıriek ibir kanaat izhar eder ve 'omum üzerine 
müzakere öereyan eder ve illâ, beyhude yere 
meşgul oılacalksınız. Efenidler bendeniz de istik
lâl Mahkemesinde bulundum, lâyuhti değiliz. 
'Belki hatada 'bulundum. Binaenaleyh böyle ha
tası mahsûs ve malûm olan miesailde bir tarik 
(açmak bemdenizce gayet muvafıktır ve bunları 
encümen tetkik «ederek, ımütal'âatını bildirmeli
dir; Heyeti Aliye de hakem 'olmalıdır. Ve illâ, 
nıesaeleyi balJedemiyenelk karanılılkta yürümüş 
olursunuz. Çünkü delâil vafr mı, yolk mu? Bilmi
yorsunuz. Eneümense, kendisini salâhiyettar 
görmediğinden ıtetkikatta bulunarak, beyanı 
mütalâa edememiştir. Bendeniz arz ediyorum 
ki : Af lâzıtmsa bepki hakikmda yapınız, ikanaa-
tim budur. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Encümenle havaleden 
maksat nedir? 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. Okunacak. 

Riyaseti OeMIleye 
Müzalkere kâfidir, şükranı zjafer olmak üzere 

Konya İstiklâl Mahkemesinde mahkûm Başaralı 
Mustafa ve Bidayet Reisi îbsan efiendl'er hak
kındaki hükmün ref'ini teklif ederim. 

6 Eylül H338 
îMaridin Mebusu 

Necib 
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BEİS — Efendim müzakerenin kifayetini ka

bul «edenler lütfen tellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görüldü. 

Efendim bir tıadillnaıme daha veriliyor. Aza
dan Sabit ve Refet efendilerin de bu affa ithali 
teklif ediüıryo. Esasen bunların mahkûmiyetleri 
üçer aydı ve ibunlar müddeti (mahkûmiyetlerini 
ükmal ederelk çıkmışlardı. Binaenaleyh affedile
cek cezaları ela kalmamıştır. Bu tashih edilmek 
isteniliyor. Şimdi anıevzuubahsoian Mustafa 
Efendi ile Beis İhsan Beydir. Başfea refikleri 
yoktur. 

Meclis Biyesetine 
Madde 1. — Rüşvet maddesinden dolayı mah

kûm Başaralı Mustafa Efendi, Bidayet Beisi 
İhsan ve âza Sabit ve Refet efendiler affedil
miştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

İşbu kanunun reye vaz'mı teklif eyleriz. 
Yozgad Mardin 

Feyyaz Âli Necib 
(Azalar dâhil değildir, sadaları) 

SADIK B. (Kırşehir) — Azalar tard cezasiy-
le mahkûmdurlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim bu meselenin aslı yanlış tutulduğu gibi, bu 
takrirler de bizi daha yanlış yola sevk ediyor. 
Affı icabettiren esbab nedir? Böyle filân veya 
filân adam affedilmiştir diye bir takrir verir 
ve şu veya bu adamı da affedelim dersek, çok 
yanlış ve hatalı olur. Bu da öyle yanlış gidiyor. 
Yani adlî hata vardır. Yalnız Büyük Millet Meclisi 
bir noktayı nazarı dikkate almalıdır ki lehül-
hamd bugün muzafferdir. Hiyaneti vataniye 
gibi, düşmana yardım edenlerden gayrı mahkû-
minin affı için bir takririmiz var. Bundan evvel 
Adliye Encümenine havale edilmişti. Bunun 
kabulü için üç seneden beri kalbimizin titrediği 
İzmir'e kavuşmaktan daha büyük bir fırsat 
olamaz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Ne olur, bugün bu 
çıkarsa kıyamet mi kopacak? Böyle fedakâr gay-
yttr, millete hadim bir adam affolunsa ne olur? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi 
Hazretleri bir adam ne ise ve bir adam üzerine 
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nasıl kalbimiz çarpıyorsa, diğer evlâdı vatan için 
de böyle olmalıdır. Bu, bir adam değil, bir hak
tır. Hak üzerine yürüyoruz. Binaenaleyh; bun
lar gibi mağdur olanlar da vardır. Onları da 
müsavi tutmamız lâzımdır. Bunlar gibi daha 
birçok mağdur olmuş kimseler yardır. Bunlar, 
ahval icabatı, İstiklâl mahkemesinin fevkalâdeli
ği ve o günün hükümleridir. Bunu kendileri de 
muteriftir ve bu hükümler zamanın icabatı idi. 
Şimdi bu mahzur ref'olunmuştur. İki günde 
hazırlamak ve buraya gelmek üzere bunu umumi 
yapalım. 

VEHBİ Ef. (Konya) — İki günde olmaz ki!. 
REFET Pş. (İzmir) — Beyefendiler mevzuu-

bahsolan Başaralı, bu ismi Konya hâdisesi müna
sebetiyle hatırlıyorum. Fakat efendim Konya'da 
maHkûm olanlar içinde Başaralı Mustafa Efendi 
gibi birçok insanlar vardır. Eğer Başaralı affedi
lirse, onunla beraber diğerlerinin affı lâzımdır. 
Affa, zaferin zekâtı derler. Fakat zafer henüz 
tam değildir ve bugün biz, tam zafer gününde 
olmadığımızı ve zafer gününün pek yakın oldu
ğunu ve fakat gelmediğini unutursak aldanırız. 
Efendiler af, ekseri zamanlar bir zaıftır, bir ha
tadır. İçtihat farkı ve saire, ve saire... Bizim he
nüz kulaklarımıza giremez ve girmemelidir ve gir-
miyecektir. Bugün her şeyden evvel, herkesten 
evvel, belki de adaletten evvel vatan var, vatanın 
kurtarılması var ve bütün mevzuubahsolan vatan
dır. Acaba bugünden biz, içtihat hatası gösteren
leri affedeceğimizi ihsas edersek, daha nice zayıf 
imanlılar içtihat hataları yapmak sevdasına dü
şecekler! Bunun neticesi vahimdir. Arkadaşlar! 
Bizim ağzımızdan hiçbir zaman vatan yolunda 
fenalık edenler; zaıf gösterenler ve saire ve saire 
için ve bilhassa hainler ve casuslar için af sözü 
çıkmamalıdır. Çünkü : Bugün bunlar arasında 
kimin içtihat hatası yaptığını, kimin yapmadığını 
anlıyamayız. Bunun için hiçbir zaman bizim ağzı
mızdan af kelimesi çıkmamalıdır. Af zamanı gele
cek mi! Onu bilmiyorum. İhtimal ki, gelir. Fakat 
onu, bugün düşünmek mecburiyetinde değiliz ve 
düşünmeye de mezun değiliz. Bunu; düşündü
ğümüz zaman, bu kelime, bizim ağzımızdan çıktı
ğı zaman büyük bir hatayı idari işleriz. Za'fın 
açtığı yol, memleket için pek fena bir yoldur. 
Eğer, bu adamlar içerisinde yanlışlıkla, hata ile 
mahkûm edilenler varsa, onlar bugüne kadar ce
zalarını çekmişlerdir. Bunların affı ihtimal ki, ya
kındır. Fakat; bugün aftan, bilhassa affı umumi-
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den bahsedenleyiz ve bahsetmeye de mezun deği
liz. Bekliyelim efendiler! Bu, bence pek tehlikeli 
biı- şeydir. Zafer günü pek yakındır, bugüne ka
dar bekledik biraz daha bekliyelim. Düşüneceği
mizi, ancak o zaman ve o gün düşünebiliriz efen
diler... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim; müsaa
de buyurun (Ayak patırdıları) Yıksanız inmem... 
Paşa Hazretleri gayet yanlış söylemiştir. Başaralı 
hain değildir. Başaralı hâdisei isyaniyede bulun
mamıştır, Başaralı bir fenalık etmemiştir. Başa
ralı hata olarak mahkûm olmuş. Altı ay oldu bu 
takrir verildi. Bunun için, takrir bugün verilme
di. Karalıisar Mebusu Mustafa Hulusi Efendi altı 
ay evvel müracaat etmişti. Müzakeresi bugüne te
sadüf etti. Biz, diyoruz ki : Bunun affı ile kıya
met kopmaz. Bu iyi bir adamdır. Bu adam. çok 
hamiyetlidir, moğdur olmuştur, çok fedakârdır. 
Efendiler şu biv adamın mağduriyetini izale et
mekle bir za'iı kalb mi hâsıl olur? Hükümetin 
idaresine bir zâıf mı gelir? Yoksa bu; bir kaatil, 
bir eşkiya, bir cani midir? Hükümete karşı koy
muş bir adam mıdır da bunun affı ortaya konun
ca za'fa delâlet ediyor? 

REİS — Takrirler var, reye koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Evrakın tetkikiyle hulâsai hüküm meal ve mü-

eddasına nazaran beyanı mütalâa edilmek ve ona 
göre bir maddei kanuniye tesbitiyle Heyeti Umu-
miyeye arz edilmek üzere evrakın Adliye Encü
menine iadesini teklif eylerim. 

Bitlis 
Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Şükranei zafer umumi olmak lâzım gelir; biina-

yetillah sekiz on gün sonra zaferi nihai akibiııde 
Meclisi Âli bir affı umumi yapacaktır. Affı umu
mi, mahkûmlar hakkında affı hususiden dana nâ-
fidir. Binaenaleyh halihazırda Adliye Encümeni
nin mazbatasının kabul buyum İmasını teklif ede
rim. 

(• Eylül 1338 

Ivarahisarı Şarki 
Mebusu . 

Ali Süruri 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz; tak
ririn birisi doğrudan doğruya Adliye Encürne-
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nine iadesine ve bundan sonra bir madde yapı
larak Meclise arzına, diğeri de evrakın, Adliye 
Encümeninin mazbatasının kabulüne dairdir. Hü
seyin Hüsnü Beyin takririni kabul edenler el kal
dırsın. Kabul- edilmemiştir. 

YASİN B. (öazianteb) — Efendiler biz af-
fetmiyelim demiyoruz. Hocanın sözüne imân ge
tirdik, inandık, biz de kabul ettik. Fakat Ad
liye Encümeni ve Hükümet bunun hakkında 
söz söyledi. Adliye Encümeninin de sözünü din
liydim. Affetmenin de bir usulü var. Ne olur 
efendin ? Bu evrakı Adliyeye havale edelim. 
Adliye Encümenine salâhiyet verelim. Onlar 
bu ada ılarm şayanı affolup olmadığını tetkik 
etsin. 

REİS — Efendim Yasin Beyin takriri de 
evrakın Adliye Encümenine iadesi hakkındadır. 
Böyle bir takrir demin reddedildiği için bu, 
reye konamaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Rica ederim be
nim takririmde fark var. 

REİS — Adliyeye taallûk ettiği cihetle, en
cümene havale edelim diyorsunuz. 

EMİN B, (Canik) — Mesele gayet mühim
dir. Beyhude meşgul olacaksınız. 

(Bu mesele ayrıdır sesleri.) 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeni Reisinin verdiği izahat üze

rine kÖrükörünc, af günahtır. Bu ve emsali 
mesailin Adliye Encümenince tetkik ve neticei 
mütalâanın Heyeti Umumiyeye arzı hususunun 
reye vaz'mı teklif ederim. 

Gazianteb 
Yasin 

REİS — Efendim bir maddei kanuniye mü
zakere ediliyor. Bu ve emsali hakkında affı 
umumi teklif edilmek üzere Adliye Encümeni
ne gönderilmesini kabul edenler... Kabul edil
memiştir. 

Efendim birinci madde hakkındaki iadilna-
meleri okutuyoum. 

Meclis Riyasetine 
Madde 1, — Rüşvet maddesinden dolayı 

•mahkûm Başaralı Mustafa, Bidayet Reisi İhsan 
efendiler affedilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

~~ 530 — 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 

Vekili memurdur. 
İşbu kanunun reye varını teklif eyleri/. 

Yozgad Mardin 
Feyyaz Âli Necib 

REİS — Necib ve Feyyaz Âli beylerin ta-
dilnamesini reyinize vaz 'ediyorum. 

İhsan Beyle Başaralı Mustafa Efendinin af
fını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Efendim ekseriyetle birinci madde hakkın
daki tadil takriri kabul edilmemiştir. (Ekseri
yet vardır, tâyini esamiyle yapınız sesleri) 
Efendim! Ekseriyet yoktur. Kâtiplerle ittifa
kımız vardır. Mesele yoktur. Maddeyi reye ko
yuyorum. 

Birinci madde — Konya'dan Başaralı Mus
tafa Efendi affedilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Birinci madde ekseri-
yetle kabul edilmiş, Başaralı Mustafa Efendi 
af.fedilmiştir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Birincisinde ek
seriyet vardı, bunda ise yoktu, suiistimal edi
liyor. (Bu olmaz, tâyini esamiyle reye koyunu/ 
sesleri.) 

REİS — Efendim ben vazifei kanuniyemi 
yapıyorum. (Gürültüler.) 

(İkinci maddeyi reye koyunuz sesleri.) 
İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrin

den muteberdir. 
BEİS —- İkinci madde hakkında söz isti-

yen var mı? (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. İki ncı 
madde de kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Kabul sesleri.) 
Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. Efendim 
kanunun heyeti umumiyetini reye vaz "ediyorum. 

TAHSİN B. (İzmir) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Tâyini esamiyle reye vaz'ı hakkın
da takrir vereceğiz. 

DURAK. B. (Erzurum) — Elinizde takrir 
yoktur, niçin bekliyorsunuz? Sebep ve hikmeti 
nedir? 

REİS — Heyeti umunıiyesinin tâyini esa
miyle reye konulması için takrir verilecek. (Tak-

. 1338 C : 2 
ririn vürudunu mu bekliyeceğiz! Reye koyunuz 
sesleri.) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Madem 
ki tâyini esamiyle yapılmasını istiyorlar, tâyini 
esamiyle yapalım. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim 
mademki elinizde takrir yoktur, niçin bekli
yorsunuz? Reye koyunuz rica ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Biz de bundan 
sonra, yarım saat sonra takrir veririz. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Demde
ki bu memlekette zenginler kurtulacak, fakir
ler hâlâ yatacak. Demekiki fakirler hâlâ mağ
dur ve mağlûptur. Zenginler galiptir. 

REİS — Efendim tâyini esamiyle yapılması 
hakkındaki takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Aynı cürümden mahkûm üç şahıstan birinin 

affı, diğerlerinin idamei mevkufiyeti, kanunu 
adaletle kabili telif değildir. Tâyini esamiyle 
reye konulmasını talebederiz. 

İzmir Karahisan Şarki Gazianteb 
Tahsin Ali Süruri Kılıç Ali 
İzmit Kayseri Adana 

Hamdi Sabit Eşref 
Adana Gazianteb Burdur 
Zekâi Yasin İsmail Subhi 

Adana Saruhan 
Zamir Mustafa Necati 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
siui tâyini esamiyle reye vaz'ediyoruz. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. * 

(Âra istihsal edildi.) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
zâbitana bir nefer tayını verilmesi hakkında bir 
kanun vardı. Geçen gün Maliye Vekili Bey aldı, 
henüz getirmedi. Şimdiye kadar müzakere edi
lecekti. 

REİS — Yazarız efendim... 
Efendim Başaralı Mustafa Efendi hakkın

daki Kanunun reye vaz'ında reye iştirak eden 
azanın adedi 160; 83 kabul, 22 müstenkif, 55 
ret. Nisap içtin bir rey istiyor. 

(Efendim burada rey vermiyenler var. On
lar reylerini versinler sesleri) 

REİS — Efendim nisap yoktur. Binaenaleyh.. 
CEMİL B. (Kütahya) — Azadan biri reye 

iştirak etmedi. Onunla nisap vardır. 
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REİS — Efendim nisap yoktur. Binaenaleyh 

varın tekrar reye koyacağım. 
Efendim beş dakikalık bir celsei hafiyemiz 

vardır. 

(Celsei hafiye akdedilmiş ve Perşembe gü
nü içtima etmek üzere celse tatil olunmuştur.) 

(Üçüncü celse hafidir.) 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 

m*m 

içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Muzafferiyet münasebetiyle mevrut tebrik 

telgrafları 
Muharebatı ahirede fedakârlık gösteren tay

yareci zâbitanm takdirname ile taltiflerine dair 
Başkumandanlık tezkeresi 

Üseranm iaşesi için Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine kırk bin lira ilâvesi hakkındaki lâyi-
hai kanuniye 

Elbise bedeli Kanununun tefsirine d lir Mü-
dafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

Nisabı müzakere hakkında Divanı Riyaset 
kararı 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
Erzurum Mebusu Asım Beyle rüfekasımn, 

Zâbitan ve mensubini askeriyeden kat'olunan 

yüzde yirmiler hakkındaki teklife dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Düşmandan istirdadedilen mahallerin 1338, 
senesi mükellefiyetlerinin affı hakkında Gazi-
aınteb Mebuijıı Ali Cenani Beyin teklifine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Muvazene mazbatası 
Adlî bir komisyon için intihap 
Başaralı Mustafa Efendinin affı hakkındaki 

lâyihai kanunu'ye 

Müzakere edilecek mevad 
Sıhhiye bütçesi 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi tesjkiline 

dair tezkere 
Mükellef etibba ve bayt&rlar hakkındaki lâ

yihai kanuniye 
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