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BİBİNCt CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,30 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu-' 
lâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin Ri

yasetinde bilinikat zaptı sabık aynen kabul 
olundu. îki milyon liralık avans verilmesine 
dair kanun lâyihası Muvazenei Maliye Encü
menine, 

Bâzı ceraim erbabının aflarma dair Muş Me
busu Abdülgani Beyin kanun teklifi Lâyiha 
Encümenine, Gazianteb Mebusu Ali Cenani 
Beyin, Gazianteb ahalisine muavenet hakkın
daki Kanuna müzeyyel kanun teklifi Lâyiha 
Encümenine verildi. 

Cebelibereket Mebusu Faik Bey Memurin 
Muhakemat Tetkik Encümeni âzalığma intiha -
bolundu. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, mema-
liki müstahlasaya tâyin edilecek hâkimlerin as
kerliklerine dair temenni takriri Müdafaai Mil
liye Vekâletine havale edildi. 

Lâyiha Encümeninden gelmiş' olan; Amas
ya Mebusu Ömer Lııtfi Beyin, Şimendifer tari
fesi hakkındaki kanun teklifi Kavanin ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine, Kozan Mebusu 
Mustafa Beyin, Masarifi umumiye hakkındaki 
teklifi Maarif Encümenine, Muş Mebusu Ab-
dülgaıni Beyin, Kadıların memurin muhakemat ı-
na dair mesailde meclisi idarede bulunmamala
rına dair teklifi Dahiliye ve Adliye necümenle-
rine, Canik Mebusu Emin Beyin, Tetkik En
cümeni kadrosunun tevsiine dair'"teklifi Muva
zenei Maliye Encümenine havale olundu. İzmir 
Mebusu Tahsin Beyin, Memaliki müstahlasa 
vekâleti teşkili hakkındaki teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Osmancık Ahzi Asker Şubesi Reisi Binbaşı 
Muammer Bey ile yazıcı Mahmud hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası ruznameye alındı. 

Saruhan Mebusu Mustafa Neacti Beyin, 

j Maarif Encümenine, Kırşehir Mebusu Yahya Ga-
lib Beyin, Tetkiki Hesabat Encümenine intiha-

I bedilmiş oldukları bildirildi. 
I Bilâhara Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 

Umumiyesi bütçesinin müzakeresine geçildi. 345 
nci fasla kadar kabul olundu ve teneffüs için 
celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
I İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin Riyasetlerinde açıldı. 
Kozan Mebusu Dr. Fikret Beye mezuniyet 

verilmesine dair Divanı Riyaset kararı kabul 
edildikten sonra Matbuat ve İstihbarat Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesinin mütebaki fasılları 
kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye 
konuldu. 

Sinob'da Tersane ııamiyle mevcut arazinin 
belediyeye terkine dair kanun teklifinin mad
deleri kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esami 
ile reye vaz 'olundu. 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiye
si bütçesinin kabul edilmiş olduğu tebliğ edil
dikten sonra Hariciye Vekilinin talebi üzerine 
hafi celseye^geçildi. 

i (üçüncü Gelse hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde ibiPinikad iki sual takriri aidol-
dukları vekâletlere havale edildikten sonra Pa
zartesi günü toplanılmak üzere içtimaa niha
yet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
İstanbul Van Kayseri 

Dr. Adnan Hakkı Atıf 

8. — SUALLER 

i. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tavas 
kazası dâhilinde icrayı faaliyet eden eşkıyanın 
neden derdest edilmediğine dair sual takriri, îcra 

I Vekilleri Riyasetine. 
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Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; Trakya'

nın keyfiyeti tahliyesine dair sual takriri Ha
riciye Vekâletine havale edildi 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kângırı Mebusu Behçet Beyle rüfeka-
sının, Konya Bidayet Mahkemesi Reisi îhsan 
Beyle refiklerinin aflarma dair kanun teklifi 
(2/572) 

REİS — Konya İstiklâl Mahkemesince mah
kum edilen Bidayet Mahkemesi Reisi îhsan ve 
âzasından Sabit ve Rifat efendilerin aflarma 
dair Kângırı Mebusu Behçet Beyle rüfekasmın 
teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — (rümüşane Mebusu Mustafa Beyin, Me-
maliki müstahlasaya ithal edilecek ilâç ve sair 
levazımı sıhhiyenin bir defaya mahsus olmak 
üzere Gümrük Resminden istisnasına dair ka
nun teklifi (2/573) 

REİS — Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin 
ınemaliki müstahlasaya ithal edilecek edviyenan 
bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük Res
minden muaf tutulmasına dair teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Zafer münasebetiyle mevrud tebrikna-
meler 

REİS —• Karaağaç ahalisinin tebriknamesi 
vardır. Divanı Riyasetçe münasip cevap yazı
lır. Mısır Türklerinden mevrut bir tebrikname 
vardır . 

Riyaseti öelileye 
Mısır Türkleri âtideki tebrik telgraflarının 

Büyük Millet Meclisine ve Başkumandanlığına 
takdimine vasatatı âeizanemi rica etmişlerdir. 

9 Teşrinievvel 1338 

•' • Sinob Mebusu 
'. "..."•'" Dr. Rıza Nur 

Gazilerimizin muz&fferiyetinden dolayı biz 
Mısır'daki Türkler ve bütün din kardeşlerimiz 
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerini ve Büyük Millet Meclisi Âlisini kalb-
1 erimizden tebrik ederiz. Bizler bu gazadan 
mahrum kaldığımızdan kıyamete kadar ağla
rız. 

Mısır Türkleri 

REİS — Divanı Riyasetçe münasip cevap 
yazılır. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, encü-
menlerdeki muamelesi ikmal edilmiş olan mua
melâtı §ahsiyeye ait evrak ruznameye ithal edil
meden doğrudan doğruya reye konulmasına dair 
takriri 

REİS — Gaziantelb Mebusu Yasin Beyin en
eümenlerce muamelesi intacediimiş olan evra
kın derhal ruznameye alınmak üzere reye vaz'-
ını teklif eden bir takriri vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Eneümenlerce muamelesi intacediimiş evra

kın ruznameye ithali aylarca ashabı mesalihin 
sürünmesini mueiboldtığu görüldüğünden bu gi
bi evrakın vürudunda ruznameye alınmıyarak 
Heyeti Umumiyenin reyine vaz'ının tahtı kara
ra alınmasını arz ve teklif ederim efendim. 

7 Teşrinievvel 1338 
Gazianlteb Mebusu 

Yasin 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, izahat 
vereyim. Encümenlerde birçok evrak vardır. Be-
rayı tetkik encümene gitmiş, encümen bunu tet
kik ve intacetmiş. Yalnız Meclisi Âlide bir okun
makla katiyet kesbedecek bir evrak ruznameye 
alınmadığından dolayı aylarca sürünüyor. Ve 
bunu takibeden birçok ashabı mesalih burada ay
larca sürünmektedir. Bunun için eneümenlerce 
katiyen intacediimiş evrak Heyeti Umumiyeye 
arz edilsin. Ve o anda evrak çıksın. Bunu Mec
lisi Âliden rica ederim. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz da 
bendeniz de arz edeyim. Ruznameye alıp alma
mak meselesi malûmuâliniz Heyeti Âliyenizin 
reyiyle oluyor. Şimdi encümenden gelen evra-

— 315 — 



î : 115 9.10 
kın katiyetle kabul edilmesini buyuruyorlar. 
Fakat encümenden her katiyetle gelmiş olan ev
rakın Heyeti Aliyenıizden bilâmünakaşa kabulü 
lâzım gelmez. Yani müzakere ve münakaşa edi
lir. Binaenaleyh o gün gelen şeyler raznameye 
alınır ve derhal müzakere edilirse sonra evvel
ce almış olduğumuz maddeler taahhur eder. Bu 
noktai nazardan her gelen şeyi okumamak im
kânı yoktur. Yalnız Heyeti Aliyeniz aflar hak
kında gelen evrakı istisna etmiştir. Onlar gelir-
gelmez hem'en okunuyor ve hitama eriyor. Eğer 
tensib ederseniz bunları da ruznameye korsunuz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) —Efendim, 
karar, affa dair olsa bile Hiyaneti vataniye 
Kanunu mucibince mahkûm olan kimselerin ev
rakının da okunmasını isterim. 

REİS — İşte bu gibileri okuyoruz, efendim. 
HÜSEYİN AVNl B. .— Hayır efendim. Af-

fedilmeyip de tasdik edilmek lâzımgelenlerinki 
kalıyor. Belki onları da tasdik etmeyip Heyeti 
Celile affedecektir. Bunların da her halde o kıs
ma ilâvesini teklif ederim, efendim. 

REİS — Hüseyin Avni Bey affa mütaallik 
olmaz belki Heyeti Aliyenin affedeceği evrakı 
diyor. Arzu ederseniz bunları da böyle yapa
lım. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — İstida ile müra
caata dair evraklar da tercih edilse daha iyi 
olur. 

REİS — Efendim, onları da tercih edersek 
sonra ruzname bütün bütün doluyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - - İsti
daya mütaallik mesaili yani Meclisi Âlilerin
den şefkat, merhamet bekliyen zavallı insanla
rın işini görmek, Meclisi Âlinin başlıca vazife-
lerindendir. Bunu Meclisi Âliden rica ediyorum. 
Hususi mesalihe mütaallik evrakı müstaeelen 
ifa edelim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeni
zin bir takririm vardır. Bütün Yunanistan'dan 
gelip sevahilimize ithal edilen eşyalar hakkında 
hiç olmazsa İstihlâk Resmi alınsın. Bu Muva-
zenei Maliye Encümenine havale edilmişti. Mu-
vazenei Maliye Encümeni bunu hattâ İktisat 
Encümenine de havalesini münasip görmiyerek 
bunu kendi kendisine... 

REİS — Ook güzel ama Tahsin Beyefendi 
mevzuu müzakere o değildir. 

TAHSİN B. — Rica ediyorum. Bu ruzname
ye alınsın. _.. 

.1338 C : 1 
REİS — Mesele encümenlerden gelen evra

kın ruznameye ithal edilmesi hakkındadır. 
Ruznameye ithal ederiz, efendim. O ayrı me

seledir. Şimdi efendim, Yasin Beyin vermiş ol
duğu takrir umumidir. Bu takriri reye korsanı 
bütün evrakı ruznameye almak lâzım. 

MEHME1) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bu evrak tehir edilemez. Her gün 
binlerce bu evrakı bekliyenler var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bütçe müzakeratı teahhür ediyor. Son de
fa olarak mesuliyetten kurtulmak için arz edi
yorum. Bir avans daha yarın, öbür gün He
yeti Umumiyeye gelecektir. Avanslann mecmuu 
altmış milyona baliğ oluyor. Sonra bütçenin 
ehemmiyeti kalmıyor. Eğer biz bu bütçeleri mü
zakere etmezsek, zannediyorum avansla sene ni
hayetini bulacağız. Pek mühim meseledir, tek
rar rica ediyorum bütçelerin hitanıma bakılsın. 

REİS — Mazhar Müfid Beyefendi bütçelerin 
tacili müzakeresini teklif etti. Zaten her gün
kü ruznamede bütçenin bulunması için Meclisi 
Âlinizin kararı vardır. Efendim buı meseleyi 
münasip görürseniz Divana havale edelim. Ora
da bir çareihal bulunsun. (Hay hay, sesleri) Bu 
takririn Divanı Riyasete havalisini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, Divan kararları vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Edirne mebusları Faik ve Şeref beylerle, Bo

lu Mebusu Kırkkiliseli Fuad, Cebelibereket Me
busu Malkaralı Faik beylerin üçer ay müddetle 
mezun addedilmeleri Divanı Riyasetçe tensibedil-
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REİS — Faik Beyin üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Şeref Beyin üç ay mezuniyetim kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Bolu Mebusu Kırkkiliseli Fuad Beyin üç ay 

mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Cebelibereket Mebusu Malkaralı Faik Beyin 
üç ay mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kırşehir Mebusu sabıkı Bekir Efendinin bir 
tebrik telgrafı vardır. Ona da münasip bir cevap 
yazılır. 

6. — MAZBATALAR , 
1. — Ankara İstiklâl Hahkemesince silki as

kerîden tardına harar verilmiş olan Yüzbaşı 
Osman Veysi Efendi hakkındaki hükmün ref ine 
dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim demin «mevzuubahsolan me
selenin bir misali ruznameye alınmak üzere He
yeti Umumiyeye gelmiştir. Ankara İstiklâl Mah
kemesince tarda mahkûm edilen yüzbaşı Osman 
Veysi Efendi hakkındaki hükmün ref'ine dair 
İstida Encümeni mazbatası vardır. (Okunsun 
sesleri) (Adliye Encümenine havale edilsin 
sesleri). 

İSMAİL SUBHİ B. SOYSALLI (Burdur) — 
Bu mesel© uzar, bu da aynı af gibidir. Bunun 
teahhur etmemesi icabeder. 

REİS — Efendim bunu Adliye Encümenine 
havale edemem. Çünkü havale •edilecek olursa 
okunduktan sonra havale edilmek lâzımgelir. Ruz-
nameye almakla iktifa ediyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Vaktiyle 
tâyin etmezsek uzar. Bu da af gibidir. Vektiyle 
okumak lâzımdır. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
—• Efendim Çarşamba ruznamesine alınmasını 
teklif ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey İstida Encümeninin affa salâhiyeti yoktur. 
Mademki ref'i hükme karar vremiştir, bir kere 
Adliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim zatiâlinizin söylemesiyle 
olmaz. Hakikaten İsmail Subhi Beyefendniin bu
yurdukları doğrudur. Tıpkı ötekileri gibi ref'i 
hükmü mutazammmtır, affı mutazammmdır. Af 
için de Meclisi Âlinin kararı vardır. Adliye En
cümenine mi gidecek! Yoksa İstida Encümeninin j 
mzabatası mı müzakere edilecek? Bu halledilsin. 
(Okunsun sesleri) îstida Encümeni mazbatasının 
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okunmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, buyur
dular ki ; İstida Encümeninin affa salâhiyeti 
yoktur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Maeba-
ta okunuyor: 

İstida Encümeni mazbatası 
Nigehbani Askerî Cemiyetine meıısubolduğu 

töhmetiyle Ankara İstiklâl Mahkemesince silki 
askerîden tardına karar verilen Yüzbaşı Aşık-
paşalı Osman Veysi Efendi hakkındaki evrakı 
tetkik olundukta mumaileyhin o esnada Üskü
dar Kuvayı Milliye Kumandanlığında bulunan 
İstanbul Mebusu Şükrü Bey tarafından cemiyeti 
mezkûrenin harekâtından haberdar olmak fik
riyle cemiyeti mezkûreye intisabı iltizam edil
diği mumaileyih tarafından vâki olan şahadeti 
tahririyeden ve Osman Veysi Efendinin harekatı 
iffetkâranesi dahi ayrıca Burdur Mebusu İsmail 
Subhi Bey tarafından teyidedilmiş ve şahadatı 
vakıanın hükmün itasından sonra vukuuna meb-
ni kararı vâkım mahkemei müşarünileyhaca 
tashihine imkân bulunmadığı anlaşılmasına 
mebni hükmü vâkıın ref'i zımnında Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
İstida Encümeni Rs. M. Muharriri 

Erzurum Mebusu Kayseri 
Durak —— 
Kâtip Âza 
Muş Mardin 

Abdülgaııi Esad 
'• Âza" Âza 

Yusuf Ziya — — — 

İSTİDA ENCÜMENİ REİSİ DURAK B. 
(Erzurum) — Efendim, arkadaşım Mustafa Ke
mal Bey birşey buyurdular ki, evvelâ cevap 
vereceğim. Buyurdular ki, İstida Encümeni
nin ne salâhiyeti vardır1? İstida Encümeni kendi 
nam ve hesabına birşey yapmaz, Meclis nam ve 
hesabına birşey yapar. Vazifesi şundan ibaret
tir, ne görürse, Meclisi Âliye arz eder. Kabul, 
ademikabul Meclisi Âliye aittir. Binaenaleyh 
bendeniz de bu mesele hakkında biraz izahat 
vereyim. Veysi Efendi İstanbul'da Nigâhban 
Cemiyetine intisabetmiş. Bilâhara buraya gel
miş, burada İstiklâl mahkemesince tarda mah
kûm edilmiş, fakat İstanbul'da Kuvayı Mil-

317 — 



İ : 115 9.. 
liye Kumandanlığında bulunan Şükrü Bey ar
kadaşımız ki, şimdi burada mebustur. O vakit 
kendisi İstanbul'da imiş, burada bulunamıyor-
nmş ve ondan başka da kimse burada malûmat-
tar değilmiş. Kendisi o zaman bir itirazda bulu
namamış, mahkûm edilmiş. Fakat Şükrü Bey 
arkadaşımız buraya geldikten sonra, kendisi o 
vakit Kuvayı Milliye Kumandanlığında bulun
duğu zaman bu zatı kendi eliyle Nigâhban Ce
miyetine soktuğunu ve bu suretle oradan malû
mat aldığını söyliyerek şahadette bulunmuştur. 
Soysalh İsmail Subhi Bey de bunun lehinde 
hüsnü şahadette bulunmuştur. Encümeniniz de 
bunların hüsnü şahadetine kaani olarak hük
mün ref ine karar vermek suretiyle Heyeti Ali-
yenize göndermiştir. Kabul, ademikabul Heyeti 
Aliyenize aittir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu zat İstiklâl mahkemesinde muhakemesi icra 
edilirken böyle bir iddiada bulunmuş mudur? 
İlâmda bu cihet musarrah mıdır? Sonra burada 
bir meselei hukukiye meydana çıkıyor. Bu iadei 
muhakeme mahiyetinde bir mesele oluyor. De-
lâili cedide mahiyetinde yani bunun bir vazifei 
resmiyeye müstenidoluşu ve İstiklâl mahkeme
lerinin hükümlerinin katî oluşu var. Halbuki 
İstida Encümeni Reisi Beyin buyurdukları gibi 
delâili cedide olarak o cemiyete memuriyetinin 
şahsiyeti ve o arkadaşların encümendeki şaha-
datmm kâfi gelip gelmiyeceği; bir meselei hu
kukiyedir. Yani bendenizee İstiklâl mahkemele
rinin hükümlerinin tağyiri mahiyetinde bir me
sele tahaddüs etmiştir. Usulü muhakememize gö
re İstiklâl mahkemelerinin evrakının tetkiki ve
yahut iadei muhakeme için şeraiti mevcut de
ğildir. Bu olsa olsa Meclis şahsiyeti mâneviyc-
sinin tabiîdir ki, adliye gözü, Adliye Encüme
nidir; bu ciheti Adliye Encümeni tetkik etse 
bile yine bu dereceye gelecektir. Adliye Encü
meninin yapacağı şey arkadaşlarımızın şahada-
tından ibarettir. Bu usu] haricinde bir mesele
dir. Eğer Heyeti Celile ve arkadaşlarımızın şa-
hadatı ve bumuaınelei resmiyeye müstenidoluşu 
kâfi gelirse, tabiîdir ki, affı muvafık olacaktır. 
Çünkü elimizdeki usullerden istifade imkânı 
yoktur. Kendisinin böyle mahkûm olduğunu gö
ren adam her halde iddia etmesi lâzımgelir. 
Yoksa bu hususu acaba İstiklâl mahkemesi na
zarı dikkate almamış mı? Veyahut bu adam ta
rafından böyle bir şey iddia edilmemiş midir? 
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Evvel beevvel mahkeme bizi tenvir ederse, hü
kümde daha ziyade isabet edilmiş olur. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim, ismi 
şimdi geçen yüzbaşı efendi askerî Nigehban ce
miyeti hafiyesine intisap peyda ettiğinden do
layı mahkememize verildi. Muhakemat netice
sinde hakikaten bu cemiyete mensubolduğu ta
hakkuk etti. Unutmuş olacak ki, mahkeme hu
zurunda, Şükrü Bey tarafından, Nigehban Ce
miyetinin içerisinde onların mukarreratmı ve 
ahvali hususiyelerini anlamak için bulundurul
duğunu bize müdafaaten söylemedi. 

SOYSALLT İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Söylemezdi, sebebi vardı. 

İHSAN B. (Devamla) — Tabiî söyliyemezdi. 
Askerî Ceza Kanunnamesinde mensubini aske
riyenin hafi cemiyetlere dâhil olmamaları hak
kında sarahati katiye vardır. O sarahate binaen 
mahkeme bunu mahkûm etti. Şimdi Şükrü Bey 
tarafından oraya gönderildiğine şahadet edili
yor. Mahkeme bu ana kadar bu malûmata vâkıf 
olmamıştı. Tabiî Şükrü Bey de yalan söylemez. 
Hakikaten kendisi Üsküdar cihetinde Kuvayi 
Milliye kumandanlıklarında bulundu. Bununla 
yeni bir delil çıkıyor, demektir. Bu yeni delile 
göre Heyeti Celilenizin bu hükmü tadil etmesi 
muvafıkı mâdelet olur, zannederim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bende
niz bu meselenin gayet mühim bir mesele oldu
ğunu ve Meclisi Âlide bu mesele hakkında ka
rar verilmek iâzımgeldiği takdirde eldeki mev
cut kavanine her halde tatbik ve tevfik etmek 
lâzım geldiğini arz edeceğim. Malûmuâlileri İs
tiklâl mahkemelerinin hükümlerinin tabii tet
kik olmadığına dair elimizde mevcut kanun var
dır. Tabii tetkik olmamakla beraber İstiklal 
mahkemesinden sâdır olan hüküm doğrudan 
doğruya adalete tevafuk etmemiş ise, mahkûm 
hakkında Encümeni Adliyeden geçerek, Heyeti 
Aliyece kabul edilmiş birçok evrak var. Yalnız 
bu mahkûm olan zatın baistida vukubulan mü-' 
racaatine binaen alelûsul Nizamnamei Dahilî 
mucibince istidası İstida Encümenine havale 
buyurulmuş, İstida Encümeni bu gibi şahıslar 
tarafından vukubulacak müracaatte evvel be
evvel istidada talebetmiş olduğu mesaili aidol-
duğu daireden soracak. Bu adam böyle bir şey 
bakında bir kanunsuzluk yapıldığını, haksızlık 
olduğunu iddia ediyor. Yapılan muamele nedir, 
aidolduğu daire ona cevap verecektir. İstida 
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Encümeni vukubulan taleple verilen cevap ara
sında muvafakat bulmazsa, o vakit evrakı Mec
lisi Âliye verecek, Meclis hakem olarak bu işi 
halledecek. Şimdi İstida Encümenine vukubu
lan müracaat, şu istida elde mevcut bulunan İs
tiklâl mahkemesinin hükmünün ref'ini gösterir 
bir dâvadır. İstida Encümeni bunu aidolan ma-
kainattan sormaya lüzum görmiyecek çünkü 
ilâm mevcuttur. İlâm mevcudolunca, ilâmat 
hakkındaki tetkikatı veya iadei muhakeme hu
susunu veya delâili cedide zuhuriyle ne yapıl
masını veyahut affı mutazammın olup olmadı
ğını, hangi encümende tetkik ettirmesi lâzımge-
lecektir? Bendeniz bu cihetten diyorum ki, Mus
tafa Durak Beyin buyurduğu gibi İstida Encü
meni meselei hukukiyeye taallûk eden su
reti katiyede mahkûm' edilen bir şahıs hak
kındaki hükmün ref'i kararını vermek sa
lâhiyetini haiz değildir. Binaenaleyh, böyle bir 
meselede haddizatında adaletsizlik olduğuna 
kail olurlarsa, bunu halletmek için af mı yapa
cağız veyahut başka bir tariki kanunîye mi 
tevessül edeceğiz? Bu ciheti halledecek yine 
Meclisi Âlinizin adlî bir encümeni vardır, bu 
evrakın Adliye Encümenine gidip orada duru-
dirâz tetkik edildikten sonra Heyeti Aliyeniziıı 
huzuruna vaz'edilmesi icabeder. Binaenaleyh, 
bu suretle Adliye Encümenine gitmesini teklif 
ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Hoca Efendi bu
yurdular ki ; İstida Encümeninin evrakın aid-
olduğu daireden meseleyi sorması lâzımgelir. 
Efendiler, İstida Encümeni bunu körükörüne 
yazmamıştır. İstida Encümeni evrakı almış ve 
durudiraz tetkik etmiş ve ona göre mukarrer-a-
tını vermiştir. Sonra buyuruyorlar ki, Adliye 
Encümenine gitmesi lâzımgelir, İstida Encü
meni böyle bir mukarreratta bulunamaz. Ben
deniz zannediyorum ki, Meclisi Âliniz namına 
her hangi bir encümen lâzımgelen bir kararı 
ittihaz ederek Meclisi Âliye arz eder. Tasvip, 
ademitasvip Heyeti Aliyenin kararı üzerinde 
olur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz bura
dan Durak Beye bir şey sorabilir miyim?... Mu-
vazenei Maliye Encümenine aidolan bir mesele
yi Adliye Encümenine havale etsek, o meseleye 
de Adliye Encümeni karar verirse, Durak Bey 
buna ne söyler acaba'? 
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DURAK B. (Erzurum) — Efendim; namı 

İstida Encümenidir rica ederim. Meclisi Âlinizin 
namına her istida oraya gelir. Onu da nazarı dik
kate almanız lâzımgelir. 

İSMAİL SUBHİ B. SüYSALLI (Burdur) — 
Efendim bendenizin fikrimce Adliye Encümeni
ne bunun havalesine lüzum yoktur. Çünkü mesele 
gayet basittir. Veysi Efendi İstanbul'dan Anado
lu'ya gelmiş - kendi arzusiyle de gelmemiş, Hari
ta Dairesi kendisini cel'betmiş - Veysi Efendi, ha
ritacılıkta mütehassıstır, öteden beri Harbiye Ne
zaretinde Harita Dairesinde çalışırdı.. Bu zatı 
buraya celbedince, İnebolu'da bâzı ihbarat üzeri
ne yine Nigâhbancıdır dij^e tevkif etmişler. Bu
rası ile' uzun muhabere cereyan etmiş. Bunun 
defterde ismi var mı, yok mu filân diye. Bazan 
mütenakız bazan da müeyyit haberler gelmiş. Ni
hayet İstiklâl mahkemesi askerlikten tardına ka
rar vermiştir. Halbuki o vakit bendeniz de bura
da bulunmuyordum. İstanbul Mebusu Şükrü Bey 
de sonra geldi. Şimdi içimizde İstanbul Mebusu 
olarak bulunan Şükrü Bey bilhassa kendisi Koca
eli Kuvayı Milliye Kumandanlığında bulunduğu 
sırada Nigâhban Cemiyetinin içine girip onların 
esrarını anlamak üzere kendisini - Yani Osman 
Veysi Efendiyi memur ettiğine dair şahadeti tah-
ririyede bulundu, evrak arasında vardır. Bende
niz de biliyorum ki, bu adam gayet namusludur, 
hattâ geceleri ailesini geçindirmek için kundura 
imal ediyordu. Şimdi bu mesele bu kadar basittir. 
Adliye Encümenine gitse bile tesiri yoktur. Ev
rak, şahadat, delâil meydandadır. Bu kâvanini 
ıııevcudeye tatbik edilebilecek bir şey değildir. 
Delâili cedide zuhur etmiştir. İstiklâl mahkeme
lerinin hükmü katidir, reyi âlinize muhavveldir. 
Bunu Heyeti Aliye takdir eder. Mesele bundan 
ibaret. Binaenaleyh yapılacak iş, mazbatayı reye 
koyup, hakkındaki hükmün ref'i cihetinden iba
rettir. Adliye Encümenine göndermek meseleyi 
uzatmaktan başka bir şey değildir. 

REİS — Efendim; usulü müzakereye dair 
bir teklif var. Adliye Encümeni Mazbata Muhar
riri Bey, bunun Adliye Encümenine havalesini 
teklif, ediyor, esbabını da zikrettiler. Evvelâ Ad
liye Encümeninin teklifini reye koyaeağım. Eğer 
Adliye Encümenine havalesi kabul edilmiyecek 
olursa, ya müzakereye devam olunur. Yahut İs
tida Encümeni mazbatasını reye vaz'ederim. 
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Il'AStB B. (Marag) — Reis Bey eğer bu maz- . 

batanın Adliye Encümenine havalesi kabul edi
lecekse; salâhiyeti kâmileyle gönderilsin, Adliye 
Encümenine gelen bilûmum İstiklâl mahkemele
rinden verilmiş hükümler hakkında encümen 
kendisini tetkika salâhiyettar görmüyor ve tetkik 
etmeksizin iade ediyor. 

' MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Efendim bendeni/ usulü müzakereye dair arz 
edeceğim. 

REİS,.— Efendim müsaade buyurun. Adliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Bey bunun encü
mene havalesini istiyor, kabul ederseniz ruzna-
meye ithal ederiz. 

ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
usulü müzakereye dair bir şey arz edeceğim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Efendim, Adliye Encümeni' Mazbata Muharriri 
kendi kanaatini söylemiştir. 

REİS — Encümen namına istemiyorlarsa, re
ye de koyamam. 

MÜFİD' Ef. (Kırşehir) — Encümen namına, 
istiyorum. (Hayır! Encümen; Mazbata Muharri
rinin kanatine iştirak etmiyor sesleri) 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
bendenizce Adliye Encümenine gitmesine lüzum 

• yoktur. Çünkü Adliye Encümeninin vazifesi Mec
lisi Âlinin nizamnamesinde mukayyettir. Binaen
aleyh encümen; kendisine mevdu vazifenin hari
cine çıkmış, meselâ : Hıyaneti vataniye kanunları 
dolayısiyle âdeta orası bir mahkeme olmuştur. 
Hattâ bazan İstanbul'da Iradei Seniyeye iktiran 
ettiği gibi birtakım hususat meselâ idam cezaları 
geliyor. Meclisi Âlinin tasdikinden geçmesi lâzım. 
Tutuyor Adliye Encümeni (Geçti sırası sadala-
rı), sanki Mahkemei Temyizin fevkinde bir mah
keme imiş gibi muhakeme yürütüj^or, onu tetkik 
ediyor. (Tabiî sesleri) Halbuki Adliye Encüme
ninin buna hakkı yoktur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey cevap ve
receğim. 

ZİYA HURŞlD B. (Devamla) — Binaena
leyh Adliye Encümeni yalnız kanun yapar, ka
nunu burada müdafaa eder. Yoksa Devletin ma-
hakimi haricinde bir mahkeme değildir. Bu gibi 
deaviyi, mahkeme işlerini veyahut şikâyet istida- I 
lannı takibedecek encümen; İstida Encümenidir. 
Doğrudan doğruya Adliye Encümeninin bunda 
hiç alâkası yoktur. Bunda taallûku olan encü
men İstida Encümenidir-, İstida Encümeni de j 
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kanaatini buraya bildirmiştir'. Adliye Encümeni 
ne yapacak, İstiklâl mahkemesinin fevkinde bir 
Mahkemei Temyiz midir, ye ne karar verecek? 
Katiyen böyle bit" şey olamaz, İstida Encümeni 
mazbatası reye konur, Meclis kararını verir. 
Yoksa Adliye Encümeninin bu işte katiyen va
zifesi yoktur. (Doğru sesleri) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Rica ederim; mü
saade buyurun. Adliye Encümeninin şeklini, va
ziyetini beyan buyurdular, oraya cevap verece
ğim. Adliye Encümeni, Temyiz Mahkemesi ma
kamında bulunmuyor.... 

REİS — Efendim nazarı dikkati âlinizi celb
edeyim ki mesele; mazbatanın müzakeresinden 
başka bir şey değildir. Mazbata müzakere olun
muyor-, mazbatanın Adliye Encümenine havale
si lâzım mıdır? Değil midir? Sırf bu müzakere 
olunuyor, bu mesele de usulü müzakereye dair
dir. Nazarı dikkatinizi cclbederim. Yani söz 
alanlar bu usul üzerine söz söylemiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim müs-
tedinin istediği ve İstida Encümeninin kararı
nın şekli taayyün ettikten sonra, bu evrakın 
Adliye Encümenine gitmesi lâzım mı, değil rai? 
Yoksa Meclisi Âlinizde müzakere mi edilmek 
ieabeder? Tabiî bu cihet anlaşılacaktır. Bende
nizce istenilen şey; ref i hüküm değil af tır. Ma-
lûmuâlileri «ref» kelimesi yalnız şunun için 
vaz'olunmuştur. O da bidayet mahakiminden 
sâdır olan hükümlerde indettetkik isabet olma 
dığı binaenaleyh ref'i hüküm icabettiği teemmül 
edilmiş ve Adliye Encümeninin Mahkemei Tem--
yize müşahebeti olmaması ve dâvanın diğer ma-
hakime de ait görülmemesi için ref i kelimesi 
Meclisi Âlice çok uzımuzadıya münakaşadan ve 
birçok müzakereden sonra kabul edilmiş ve bu 
mesele münhasıran Hiyaneti vataniye Kanunu
na tevfikan bidayet mahkemelerinden sâdır olan 
ve Meclisi Âliye sevk edilip o kanun mucibince 
encümeni aidinde tetkik edilen evraka aittir. 
Yalnız ref'i hüküm de bir nevi af tır. (Nasıl af 
sesleri) Müsaade buyurun. Bu^kesbi katiyet et
miş bir hükmü ref eder. Fakat bununla onun 
arasındaki fark nedir. Yani encümen ref'i hük
me karar verdiği zaman cürüm yoktur, lâkin 
af denildiği zaman bu hükmü izale eder. Fakat 
cürüm bakidir. Onun için yapılacak şey affı 
hususidir. Affı hususi olacağına göre şüphesiz 
Meclisi Âliniz bu zartm affına kanaat getirdik
ten sonra kanunu tanzim " etmek üzere aidol-
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duğu encümene göndermesi usuldendir, aidoldugu 
encümen de Adliye Encümenidir. (Af değil, 
ref i sesleri.) Efendim affı hususi olduğuna gö
re bunun mercii Adliye Encümenidir, bu iti
barla .Heyeti Celileniz bu zatın affına kanaat 
hâsıl ettiği takdirde, icabeden kanunun hemen 
tanzimi ile Meclise tevdi etmek üzere, mese
leyi Encümeni Adliyeye havale etmesi lâzımge-
lir. Bendeniz bu kanaatteyim ve bu ciheti tek
lif ediyorum. (Şükrü Bey izahat versin iza
hatını dinliydim sesleri.) 

MEHMEI) ŞÜKRÜ B. (KarahisarıSahib) — 
Efendim şüphesiz bunun münakaşası için müzake
re cereyan etmesi lâzımdır. Eğer evrak Adliye 
Encümenine gitseydi böyle olmazdı. Tabiî bu
radaki münakaşa orada olurdu. Fakat şimdi bu
rada olmuştur. Binaenaleyh Adliye Encüme
nine gitmesine mhal kalmadı. Çünkü münaka
şayı burada yaptık. Beyhude Meclisin vaktini 
izaa ettik. Şimdi efendim burada bu adamın 
lehine delâili cedide zuhur etmiştir. O da bu 
adamın Nigehban Cemiyetine maksadı millîyi 
temin için girdiği söyleniyor. İstiklâl mahkemesi 
bu adamı mahkûm ettiği zaman Nigehban Ce
miyetine girdiğinden vatanının, memleketinin 
aleyhine onlarla teşriki mesai ettiğinden do
layı aleyhine hüküm verilmiştir. Halbuki şimdi 
görülüyor ki, yeni şahadet ve yeni delâil ispat 
ediyor ki, bu zat Nigehban Cemiyetinde olan 
şeyleri Kuvayi Milliye namına, Hükümeti Mil
liye namına anlamak ve bildirmek için gitmiş. 
Şu halde orta yerde cürüm yoktur. İstiklâl mahke
mesi buna o vakit vâkıf olmuş olsaydı, daha doğ
rusu o zaman bu zatın vaziyeti, bunu söylemeye 
ve söylendikten sonra Şükrü Bey de burada bu
lunup ondan tahkik etmeye vakit müsaidolmuş 
oldaydı. İstiklâl mahkemesi zaten kendisini mah
kûm etmezdi. Şimdi şu vaziyette bulunuyoruz. 
Delâili cedideye karşı İstida Encümeni, gerek 
arkadaşımız İsmail Subhi Beyden ve gerekse 
Şükrü Beyden bu hususat hakkında ifadei tah-
ririyelerini almış, tetkik etmiş, yani; İstida 
Encümeni lâzımgelen vazifesini yapmış, tetki-
katını ikmal etmiş ve bu adamın masum ol
duğunu ve binaenaleyh bu adamın bir cürmü 
olmadığını söylüyor. Şimdi buna* karşı yapıla
cak şey af değildir. Af bir cürme karşı olur. 
Bu adamın cürmü yoktur ve bu afla bu adam 
iadei rütbe edemez. Bir cürmü olmadığı için 
onun hakkındaki hükmün ref'i ve rütbesinin 
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iadesi lâzımdır. Bu da; bir kanunla olur. Bi
naenaleyh bendeniz bu hususta üç maddelik bir 
kanun teklif ettim, okunsun. Meclisi Âli kabul 
edecek olursa, maddelere geçilsin, mesele biter. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. (Kâfi sesleri.) Müzakerenin 
kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın kâfi görülmüş
tür. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vaz'ını 

j teklif oylerim. 
j Maraş 
j Hasib 

Riyaseti Celileye 
Veysi Efendi hakkındaki müzakere kâfidir. 

İstida Encümeni mazbatasının Adliye Encüme
nine gitmesine lüzum yoktur. Mumaileyh aley
hindeki hüküm delâili cedide zuhuriyle bâtıl 
olmak lâzımgeldiğinden keyfiyetin olveçhile re-
ve vaz'ını teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Subhi Soysallı 

I Riyaseti Celileye 
j Adliyeye mütaallik bilûmum mesailin Adliye 

Encümeninde tetkiki kavaidi usuliyeye daha mu
vafık düşeceğinden müzakere edilmekte olan 
meselenin Adliye Encümenine havalesini teklif 
eylerim.' 

, Denizli Mebusu 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümenine git

mesine lüzum olmadığından İstida Encümeni 
mazbatasının reye vaz'ını teklif eylerim. 

Kayseri 
Ahnıed Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İstida Encümeni mazbata

sının reye vaz'ını teklif eylerim. 
Eskişehir 

Hüsrev Sami 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti mevaddın kabulünü teklif ey

lerim. 
1. — Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkm-

ı daki İstiklâl mahkemesi hükmü ref'edilmiştir, 

— 321 — 



I : 115 9.10 
2. T - İşbu kanun terini neşrinden itabaren 1 

mer'idir. 
3. — İşbu kanunun icrasına Adliye »Vekili 

memurdur. 
Karalıisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Şimdi efendim müsaade buyu
rursanız, takrirler hakkında mütalâatıım arz 
edeyim. 

Karahisar Şükrü Beyin takriri lâyihai ka
nuniye şeklindedir. Onu takrir olarak telâkki 
edemiyeceğim. Sonra iki takrir vardır. Asıl maz
batayı tadil mahiyetindedir. - Tabiî tadil di-
yemiyeceğim - Birisi Adliye Encümenine ha
valesini, diğeri de (Karahisar) İsmail Şükrü 
Efendinindir ki tekrar İstiklâl mahkemesine ı 
havalesini teklif ediyor. (İstiklâl mahkemesi 
yoktur sesleri.) Ondan sonra "mazbataya geçece
ğim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Va- . 
ziyeti, mahiyeti değişmiştir. (İstiklâl mahkeme
sinin. bütçede masrafı kabul edildi sesleri.) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Anka
ra'da bugün İstiklâl mahkemesi yoktur. Fakat 
Amasya'da bir İstiklâl mahkemesinin teşkiline 
Meclisi Alinin bir kararı vardır. Burada filân 
yerin mahkemesi demediği için ben reye koya
rım, kabul edilmez. Ondan bir şey çıkmaz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karalıisarı Sahib) 
— Takririmi geri alıyorum. 

REİS — Pekâlâ o halde yalnız Adliye En
cümenine havalesini reye vaz'edeceğim. 

(Denizli Mebusu Yusuf; Beyin takriri tekrar 
okundu.) 
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REİS —- Takriri kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, mazbatayı reyi âlinize vaz'edece
ğim. Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2, — Ankara Damlmuallimin ve Darülmııal-
limat /Muallimleri maaşlarına dair îstida Encü
meni mazbatası 

REİS —- Ankara Darülmua ilimin ve Darül-
muallimat muallimlerinin maaşatma dair İstida 
Encümeni mazbatası vardır. Ruznameye alıyoruz. 
İstida Encümeninden gelen şu mazbatayı mevkii 
müzakereye koyduk ve saat tuttuk. Tam yirmi 
beş dakika sürmüştür. 

7. — ÎKÎNCkDEFA BEYE KONULAN 
KANUN 

1. -— Sinob'dax [Tersane -Hamiyle mevcut ara
zînin belediyeye terki hakkında Kanım. 

REİS — Efendim, geçen içtinıada Sinob'da 
Tersane namı mahallin belediyeye terki hak
kında bir kanun reyi âlinize vaz'edilmişi. Reye 
yalnız (124) zat iştirak etmiş olduğu için bu
gün tekrar reye vaz'ediyorum. Lütfen reyleri
nizi izhar buyurunuz. 

HABİCtYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, bâzı malûmat arz 
edeceğim. Celsenin hafi olmasını rica ederim. 

REİS—'Samimin müzakere salonunu tahliyt: 
etmesini rica ederim. 

Hitanın Celse; şa&t : 3,00 

(İkinci Celse halidir.) 



ÜÇÜNCÜ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,50 

REİS —jReisasani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim, celsei aleniyeye geçil
miştir. 

Sinob Tersanesi hakkındaki Kanun, ikinci 
defa reye vaz'edilmişti. 145 reyle kanun kabul 
edilmiştir. 

Raui^Beyef endinin bir teklifleri vardır. 
RAUF B. (Sivas) — Efendim, evvelce He

yeti Aliyenizce, Heyeti Vekilenin vazife ve mes
uliyeti Kanununun Pazartesi günleri müzakeresi 
kabul olunmuş ve o lâyiha bugünkü ruznamede 
berayı müzakere mevzudur. Vaziyetin ve 
müzakeratı siyasiyenin bugünkü devresine gö
re Heyeti Aliyenizden bunun bir müddet daha 
tehirini vicdani olarak talebediyorum. Tabiî 
kabul ve ademikabul Heyeti Aliyenize ait bir 
meseledir. Her halde arîz ve amik tetkik ve 
münakaşası zaruri olan ve zannederim herkes-

Atâ B. (Niğde), Esad B. (Mardin), Yusuf 
B. (Denizli), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Çe

ten daha ziyade bendenizce bir an evvel tesbiti 
matlup ve mültezem olan bu kanunun ancak za
manın nezaketi ve hepimizin kemali sükûn ve 
selâmetle ve bâzı evzai siyasiyeyi tetkik dola-
yısiyle bir müddeti muvakkate için Heyeti Ve
kilenin vazife ve mesuliyet Kanunu müzakere
sinin bir müddet daha tehirini teklif ederim. 

REİS — Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yeti Kanunu müzakeresinin tehirini teklif edi
yorlar. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Tehiri kabul edilmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Hani söz ba
na Reis Bey, söz vermediniz. 

REİS — Efendim, bir çeyrek saat teneffüs
ten sonra tekrar içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı \Celse; saat : 4,00 

lâl B. (Gene), Pozan B. (Urfa), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Rüşdü B. (Ergani), Ömer Mümtaz 

(Dördüncü Celse hafidir.) 

BEŞÎNCt CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,00 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

* • » 

REİS — Efendim eelsei aleniyeyi küşadedi-
yorunu Saat beş buçuktur. Çarşamba günü içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
• ı mm* • ı 

Sinob'da Tersane namiyle mevcut arazinin Belediyeye terküne dair Kanuna zeyil Kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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B. (Ankara) 
(Eskişehir), 
B. (Konya), 
mir B. (Adana), 
(Kayseri), Edib B. 
tan bul). Şükrü B. ( 
Emin B. (Eskişehir 

iiıza B. (Muş), Halil ibrahim B. 
smail Remzi B. usparta) , Rei'ik 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Za-

Hasib B. (M araş), Âtıl' B. 
(Batilin), Hacı Arif B. (Is-
Bolu), ıVlidhaî B. (Mardin), 
•), Hüsnü B. (Bitlis), Necib 

B. (Mardin), Rasim B. (Cebelibereket), Feyyaz 
Âlî B. (Yozgad), Abdullah Ef. (Sinob), Ali 
Sabri B. (İçel), Reşid x\ğa (Malatya), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Ali Hıza Ef. 
(İçel), Ali Haydar B. (Gene), ismail Şükrü 
Ef. (Karahisar), Said B. (Kângırı), Hasan 
Tahsin B. (Antalya), Şahin Ef. (Gazianteb), 
Ali Pııad P§. (Ankara), Nebil Ki'. (Karahisarı 
Sahib), İzzet B. (Tokad), Tahsin B. (Aydın), 
Rıza Yanak B. (Sinob), Tevfik Ef. (Kângırı), 
Süleyman B. (Canik), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Fevzi Ef. (Batum), Refik B. (Bayezid), 
Derviş B. (Mardin),, Ali Cenan i B. (Gazianteb), 
Hasan Hüsnü B. (Trabzon), Hacı Tabir Ef. 
(İsparta), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Ya
sin B. (Gazianteb), Emin B. (Erzincan), Ne-
bizade Haindi B. (Trabzon), Vehbi B. (Bitlis), 
Hüsrev Sami B. (Eskişehir) ; Hacı Bedir Ağa 
(Malatya), Cevdet B. (Kırşehir), Ziya B. (Kân
gırı), Mehmed Nadir B. (İsparta), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Rıza NurB. (Sinob), Şerif B. 
(Sinob), Sadık B. (Kırşehir), Yasin B. (Oltu), 
Şükrü B. (Canik), Mustafa B. (Gümüşane), Mem-
duhB. (Karahisar), Abdullah Ef. (Adana), Halil 
HulkiEf. (Siird), Şükrü B. (İstanbul), Abidin B. 
(Lâzistan), Kasım B. (Muş), Eyüb Sabri B. 
(Eskişehir), Sadık B. (Malatya), Atıf B. (Ba

yezid), N'üzhet B. (Ergani), Halil B. (Ertuğ-
rul), Mehmed Said B. (Muş), Âlim Ef. (Kayseri), 
Hacı Yeli Ef. (Eskişehir), Haydar B. (Yan), 
Salih Ef. (Siird), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Tuııalı Hilmi B. (Bolu), Yusuf Kemal B. (Kas
tamonu), Vâsıf B. (Sivas), Şakir B. (Ankara). 
Ahıııed Hilmi B. (Kayseri), Edhem Fehmi B. 
(Menteşe), Abdülgaııi B. (Muş), Cavid B. 
(Kars), Kadri B. (Diyarbekir), Salâhaddin B. 
(Mersin), Bahri B. (Yozgad), Müfid Ef. (Kır
şehir), Fikri Faik B. (Gene), Naci B. (Elâziz), 
İsmail B. (Erzurum), Mustafa B. (Dersim), Ali 
Vâsıf B. (Gene), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Âsim B. (Erzurum), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Hacı Âtıl" Ef. (Ankara), Durak B. (Erzurum). 
Eşref B. (Adana), Sami B. (içel), Kadri B. (Si
ird), Ruşen B. (Gümüşane), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya). Hacı Garib Ağa, (Malatya), Şevket 
B. (Sinob), Emir Pş. (Sivas), İsmail Sublıi B. 
(Burdur), Adnan B. (İstanbul), Feyzi B. (Di
yarbekir), Sırrı B. (Ergani), Haydar Lûtfi B. 
(içel), Yusuf Ziya B. (Mersin), Ahmed B. (Yoz
gad), Ziyaeddin B. (Sivas), Abdülhalim Çelebi 
Ef. (Konya), Rasim B. (Elâziz), Arif B. (Kon
ya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Cevdet B.tt(Kü
tahya), Mustafa Ta'ki Ef. -(Sivas), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Hakkı Hami B. (Sinob), Ali 
Hv/.a Ef. (Batum), Hacı Ahmed B. (Muş), Hak
kı B. (Van), Hüseyin B. (Elâziz), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Necati B. (Erzurum), Yunus 
Nâdi B. (İzmir), Nairn Ef. (İçel), Mustafa B. 
(Antalya), Numan Usta (istanbul), Hamid B. 
(Biga), Neemeddin B. (Siird) 

(Reddedenler) 

Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Rifat B. (To
kad), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Mehmed Sır

rı B. (<Siver?k). Rifat E i*. 
varbekir) 

Konva), Akif Ef. ( Di-

(Müstenkifler) 

Hacim Muhiddin B. (Karesi), Şemseddin Ef. I (Hakkâri). Ali Sürııri Ef. 
(Ankara), Sabit B. (Kayseri), Osman Kadri B. i Nuri B. (Bolu). 
(Muş), ibrahim B. (Mardin), Mazhar Müfid B. i 

Karahisarı Şarki) 

—m* 
içtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
İki milyon liralık Avans Kanunu. 

i >-•»•<! 

T, B, M, M. Matbaası 


