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B İ E Î N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

2. — SUALLER 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
eimme ve hutaba tahsisatı hakkında sual takriri 

2. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Meh-
med Ali Efendinin matlubaiı hakkındaki sual 
takriri Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında söz 
iıstiyen var .mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim dün bu İntihabı ımelbıısan Kanununun taV-
iyle azayı kirama tevzii reye konulduğu sırada 
Haydar Beyle bendeniz de müşterek lâyihamı
zın bu meyanda itaJbedilerek tevziini arz ettim. 
Araya vaz'edilip kalbul edildiği halde zapta 'geç
memiş ve tab'ı ve tevzi de edilmemiştir. Zaptın 
bu suretle tashihini teklif ediyorulm. 

ALÎ iSURURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, denmeyan buyurulan teklif, henüz 
Kanunu Esasi Encümenindedir ve encümen 
uzun uzadıya .tetlkikata muhtacölan o lâyihayı 
henüz tetkik etmiş değildir. Taib olunan bu tak
rir de ımevcut ve müteferri evraktır. Encümen 
henüz 'tetkik etmiş değildir ki tabedilmiş olsun 
ve dün karar verilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dini 'bunun mevzuulbahısolacağı dolayısiyle o lâ
yihanın tab'ı ve tevziini Meclis de kabul etmiş
tir. Zapta müracaat 'olunsun. 

REİS — 'Efendimi, talb'ı ve tevzii karargir 
olan şey derdesti müzakere olan lâyihai kanu
niyedir ve onun esasıdır, başka lâyihanın ka
bul edildiğini ibendeniz tahattur etmiyorum. 
Efendim, zaptı sabık hakkında başka mütalâa 
var mı? (Hayır, sesleri) zaptı sabık aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin hâdî-

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa ^Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve tadilen kabul olundu. 20 Kânunusani 1337 
tarihli maddei münferidenin ilgasına dair Ay
dın Mebusu Esad Efendi ve yijz yirmi refikinin 
vermiş olduğu takrir ruznameye alınarak müza
keresine biliptidar 'heyeti umumiyesı hakkın
da müzakere kâfi görülerek maddelere geçildi. 
Birinci ımaddeısinin /tadiline d .-ur mütaaddit tak
rirler okunduktan sonra Tevfik Rüştü Beyle 
refikinin, (Yeniden intihabat icrası karargir" 
oldu.) şeklinde karar itası hakkındaki takrir
leri müttefikan kalbul edildi. Müteakiben inti
habı mebusan Kanununun tadili hakkındaki tek
lif ve encümen ınaz'bataısmij.ı her şeye tereihan 
derhal .müızakere edilmesi hakkındaki .takrirde 
müttefikan kalbul edilerek on beş dakika te
neffüs etmek üzere Cellse tatil edildi. 

İkinci 'Celse 
İkinci Reifevekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tandı Riyasetinde biliçtima İntihabat 
Kanununun tadili hakkındaki teklifleri evvel
emirde tab'ı ve tevzii ve bundan sonra müzake
resi takarrür etmekle Havalii Şarkiye ahalisi
ne muavenet icrasına dair Kanunun müzakere
sine geçilerek, iki tadilen, üç, dört, alftncı mad
deler aynen kabul ve îbeşinui maddesi tayyedil
di. Heyeti umumiyesi tâyini esaımi ile reye vaz'-
edilmiş ise de nisabı ekseriyet hâsıl olamadığın
dan tekrar reye konacağı bittebliğ Pazartesi 
günü birfbuçukta içtima, etmek üzere Celseye 
nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
İkinci Reisvekili Bitlis Kayseri 

Musa Kâzım Hüseyin Avni Atıf 
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sei şahadeti münasebetiyle İcra Vekilleri Reisi 
Rauf Beyin beyanatı ve bu hususta cereyan eden 
müzakere 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — Arkadaşların. Makamı Riyaset
ten söz talep buyurmaları, mâruzâtımın zemini 
müzakere teşkil edeceği noktai nazarından tevel-
lüdettiğini görüyorum. Hallbüki arkadaşlar; bun
dan birkaç gün akdem, yani Salı günü tegajyü-
beden kıymetdar arkadaşımızın bugün taayyün 
eden akıbeti elîmesi hakkında hulâsa olarak Heye
ti Aliyenize mâruzâtta bulunmak ve neticeyi de-
vairi aidesine tevdi etmek bugün için en müna
sip şekil olacaktır. Yani mâruzâtımda, müzake
re zemini ittihazedilecek derecede veya bu husu
su tenvir edecek vâsi malûmatım yoktur. Evvelce 
de arz ettiğim gibi, Heyeti LTmumiyede bugün 
bu gibi mesailin münakaşası doğru değildir, ka
naati şahsiyesindeyim. Ümidederim ki, muhte
rem arkadaşlarım Hükümetin ifa ettiği kendisi
ne tevdi edilen vazifeyi hüsnü suretle neticelen
dirmek için eski noktai nazarlarını, münakaşa
dan sarfınazar etmek hususundaki telâkkilerini 
el'an muhafaza etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlar! Muhterem Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Bey arkadaşımızın âkılbeti feciası dün öğ
leden sonra geç vakit Hükümetinizce taayyün 
etti. Cenazesi bulunduğu mahalden kaldırılarak 
bugün Gureba Hastanesinde emaneten tahtı mu
hafazada bulunuyor. Allah kendisi yattıkça ai
lesine sabırlar, ecirler ihsan etsin... (Amîn sesle
ri), (Bütün millete sesleri) 

Arkadaşlar! Adliyemizin, polisimizin, jandar
mamız da dâhil olduğu halde kuvayı zabıtamı
zın, kuvayı muhafızamızm ifayı vazifede gös
terdikleri gayret ve dikkat âcizlerine e mucibi 
şükrandır. Bu akıbeti elîmeyi ihzar etmiş ol
makla maznun bulunan, eldeki edilleye istina
den maznun bulunan Giresun Alayı Kumanda
nı... (Eşkıya reisi, çete reisi sesleri) 

NAFİZ B. (Canik) — Askeri tenzih ederim, 
böyle eşkıyadan. 

SIRRI B. (İzmit) — Yaşasın namuisiyle ifti
har eden Türk Ordusu! (Alkışlar) 

RAUF B. (Devamla) — Adliyemizin takibatı 
kanuniye icra ettiğini hissetmesi neticesi olacak 
ki, birkaç günden beri tagayyübetmişti. Gerek 
kendisi, gerekse bu işle alâkadar bâzı maznun
lar Hükümetçe vâki olan ciddî ve dekik tehar-
riyata rağmen bidayette bulunamamış ise de 
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bilâhara geceli gündüzlü devam eden takibat 
bu sabah takriben saat altında bir neti
ceye iktiran etmiştir. Dün geç vakit ken
disinin ihtifa ettiği mahaller hakkında Hü
kümetinizce istihsal edilen malûmat üzeri
ne kendisini bulup Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti memurini adliyesinin hak
kında ısdar ettikleri tevkif müzekkeresini teb
liğ ve Ibabı adalete celp ve hakkında en hür ve 
âdil tetkikat ve tahkikat neticesinde karar ittiha
zı için ihbarnameyi isal maksadiyle taharri ta
kımları hareket ettirilmişti. Muhtelif istikamet
lerde ve ümidedilen muhtelif mevakMe taharri-
yata memur olan bu takip müfrezeleri, taharri 
müfrezeleri Ayrancı Bağlarında Papazmbağı na-
miyle mâruf bir bina dâhilinde kendisiyle refikle
rinin bulunduklarını anladıktan sonra Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin adliyesine tevdii nefsetme-
lerini iblâğ eden müfrezeye karşı biperva silâh 
istimaline başlamış olduklarından ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Orduları, kuvvai za
bıtası her türlü vesaiti ile bilâkaydüşart Mieclisi 
Âlinin kanunlarını tatbika memur oldukla
rından bizzarure mukabeleye mecbur olmuş
lar ve şiddetle devam eden müsademe neticesin
de - ki, henüz tetkikat devam etmiş olmak iti
bariyle katı raporu gelmiyen - Giresunlu Osman 
Ağa ile bir kaç refiki, kendisi ağır yaralı, re
fikleri meyiten ve pek az zaman sonra kendisi 
do rüfekasma iltihak etmek üzere keza meyiten 
istisal olunmuşlardır. 

Arkadaşlar, bundan sonra takip müfrezeleri 
vazifelerini ikmal ile adliye de kavariini mevzua 
dairesinde tetkikatmı ikmal edecek ve bittabi 
devairi mütaallikası icabı veçhile icrayı mua
mele edecektir. Şu suretle gerek dâhil ve ge
rek hariç emin olabilir ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kavaninine dâhilde bilâkaydüşart 
itaat etmek lâzımdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin vaz'ettiği kavanin vacibirreaya ve 
vacibülitaadır. Bu kanunların aleyhine hareket 
etmek suretiyle kurtulmak imkânı yoktur. Mâ
ruzâtım budur. Arkadaşlar! Tekrar ediyorum 
ve Inşaallah bu suretle dâhil ve hariçte suitesir 
yapması memulu kavi olan bir hâdisenin haki
kati tebellür etmiş, tahakkuk etmiş ve suitesi-
ratın beyhude olduğu anlaşılmış olacaktır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendi
ler, şu dakikada bütün mezayayı insaniyeyi 
cami, bütün hasletiyle tanınan kıymetli refiki şefi-
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kimiz Ali Şükrü Beyin cismi bizden ayrılmıştır. 
(Ruhu bizimledir sesleri) bu kürsü artık onun 
sağlam mantıkmdan, talâkaü beyanından, va-
tanperverane beyanatından mahrum kalmıştır, 
Fakat efendiler, ruhu bizimledir. (Kulûbu üm
mette yaşıyaeaktır sesleri) Ruhu bizimledir 
efendiler. Kendisinin âşıkı bulunduğu hürriyet 
ve Hâkimiyeti Milliyeyi Heyeti Oelileniz ve 
bizi istihlâf edecek şerefli Türkiye halkının 

. mümessilleri arzusunu yerine getirmekle daima 
ruhunu şadedecek ve ,daima kendilerini bah
tiyar kılacaktır. Zavallı Şükrü! Kabahatin .ne 
idi? Efendiler, gittim, cismi mübarekini gör
düm. Vahşiler, canavarlar elinde ezilmiş, kesil
miş (Lanet sesleri) ey gaddar el! Ne istiyorsun 
bu vatanperverden? Ey zalim.! Ne istiyordun 
bu biçareden? Acımaz mısın onun milletine, 

% acımaz mısın onun hâkimiyetine, Hürriyetine 
acımaz mısın yetim kalarak arkasından mele-
yen kuzularına? 

NEBÎ ZADE HAMDI B. (Trabzon) — Mil
let bakar çocuklarına, Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efendi
ler^ milletimiz kadirşinastır, bilirim. Ali Şük
rü'nün çocukları evet babadan yetim, fakat öz 
babaları olan milletten yetim değildir. 
Onları terbiye edecektir. Ali Şükrü'yü yetiş
tiren baba kırk sene çatışmıştı. Bu millet kırk 
sene çalışarak Ali Şükrü'ye hayırlı halefler ye
tiştirecektir. Kendi sulbünden hâsıl olan evlâ
dını yetiştirmeyi büyük bir farz bilerek onları 
bu suretle yetiştireceğine ben de eminim. Mü
teessir olmıyalım, müteessir olmıyalmı ki, dün
yanın köprüsüdür bu! Her biriniz bunu göz 
önüne almış, çalışıyorsunuz. Dâhil ve harice 
karşı gayemiz tek şeydir; o da milletin saadet 
ve selâmetidir. Bu milletin istiklâl ve hürriyeti 
uğruna kırk bin Ali Şükrü, kırk bin Hüseyin 
Avni feda! Şimdiki vaziyetimiz bundan dört 
gün evvelki vaziyetimiz değildir efendiler! 

Milletimiz, müsterih olsun ki; müstakim me
murlar, fedakâr ve azimkar insanlar çalıştı
lar. Esrarengiz cinayeti meydana çıkardılar. 
Bugün kaatillerden bir kısmının cezalarını 
gördüklerini işte huzurunuzda bulunan icra 
Vekilleri Reisi tebşir ediyor. 

NAFİZ B. (Canik) — Mütebakisinin de 
aynı akıbete duçar olmasını Allahtan temenni 
ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efen-
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I diler, siz azimkar oldukça, millet müdrik bu-
I lundukea.ve arkamızda müntahiplerimiz böy-
I le bize sahiboklırkça hiç kimsenin intikamı 
I yerde kalımız. Bu Devlet ve bu milletin namus 

bilerek çekmiş olduğu bayrağın ve onun ar
kasına aldığı insanların hukuku mukaddestir 
ve her ferdin hayatı emindir. Ta ki biz bura
dan yok oluncaya kadar! Bu da Dünyada mu
hal «lan şeylerdendir efendiler. 

Biliyorum, Ali Şükrü'nün mübarek kabri 
ebediyen bize hürriyet dersi verecektir.; Ali 
Şükrü'nün kıymettar beyanatı tarihte en mu
kaddes bir yadigâr olarak kalacaktır. Bu bir 
feyizdir efendiler! O da hürriyet feyzidir; ser
pildi, serpildi efendiler! Hâkimiyeti Milliyemize 
rasîn direkler vurdu. Ali Şükrü, efendiler; 
ölmedi, Ali Şükrü;... Evet! Her ölümde hayat 
var, Ali Şükrü bir ferdolarak öldü, fakat bir 
devletin hayatı hürriyetini, hayatı istiklâlini 
tanıttı, onu yaşantı ve o ebediyen yaşıyaeaktır. 

Hükümetten tabiî ricaya hacet yoktur; va-
I zifeleridir. işte bunun akıbeti sonuna ulaşa

cak;... Rauf Beyefendinin buyurdukları gibi 
meseleyi işgal etmekten ihtirazen sözü daha 
ziyade uzatmıyacağım efendiler. Bu memleket, 
bu millet her şeyde birinciliği ihrazettiği gibi 
bunda da kânunşinaslıkla hâkimiyetin de, Hü
kümetin de bütün mânasiyle dâhil ve harice 
karşı emminiyet ve istiklâlini bir defa daha ta
nıttı nacaktır. öok temenni edeceğim Hükümet
ten şerefli silâhı vereceği elleri iyi yıkasın, 
öyle versin, kirli ellere silâh verilmesin! (Me
sele orada sesleri) işte görüyorsunuz efendiler; 
bunu takibederken bir yavrucak Mehımed dahi 
öldü. Bir babanın mahsulü, o da öldü. Belki 
bu zalimin damı iğfaline düşen biçare insanlar 
da öldü. Efendiler bunlar hangisinin seyyiatı? 
işte o kanunun yine icabıdır ki o silâh namuslu 
ellere verilmeli, efendiler! O silâhı suiistimal 
eden, milletin bir ferdine, hattâ bir kedisine 
karşı istimal eden alçaktır efendiler!.. O, al
çakların eline hiçbir zaman verilmez. 

OSMAN B. (Kayseri) — Bir buçuk sene 
evvel söylenmişti. 

HÜSEYİN AVNİ P>. (Devamla) — (Üz-
kürû emrateküm bilhayır) efendiler, (hiç kim
seyi yakmayiHiz, yalnız tedbirinizde kusur et
meyiniz, bundan sonra yine hataların teker-

I rürüne meydan vermeyiniz, onu tel'in etmek 
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pek kolay bir şeydir. Onu tel'in edeeek ma
hiyete sokmaktır, lanet edilecek şey efendi
ler! (Lanet sesleri) mütayakkız olunuz, namu
sunuza tevdi edilen silâhları elleri kirli in
sanlara vermeyiniz! Cürüm, mücrim varsa or
tada, o da bizleriz efendiler. Bu cürümleri mey
dana çıkarmadan evvelinden bunu keşfetmek 
pek kolaydı efendiler! Tanınmış lâinin eline 
silâhlan verdiniz, bugünkü cinayetlere sebe-
boldunuzf Tarih bu günahı sizden soracak, 
benden soracak. Binaenaleyh efendiler; Şükrü'-
yü seviyorsanız, Şükrü'nün sağlam mantığın
dan, dimağından kopan fikirleri okuyunuz! 
Şükrü'yü seviyorsanız yaralarını, berelerini, o 
hain ve gaddarların ellerindeki vaziyetini na
zarlarınız Önünde tecessüm ettirerek ölünceye 
kadar hayırla yâdediniz ki, sizin ışerefiniz, hür
riyetiniz uğruna ölmüş bir şahsiyettir! Vazife
niz daima onun ölüsünün önünde eğilmek ve me
zarı önünde diz çökmektir. Bu suretle nesli âti
ye ders verin! Mithat gibi bir hürriyetperiver 
olan ve kimseye zararı dokunmamış, yalnız hiz
met etmiş bulunan bu zatın, hizmetinden dola
yı birtakım hainler, namussuzlar, gaddarlar her 
hangi evsafı denicyi haiz alçaklar, 'hayatına bu 
suretle hatime vermişler. Fakat efendiler onun 
hayatı nıâneviyesi yaşıyor ve tarihte ebediyen 
yaıyacak ve bugün bize dersi ibret olacaktır. 
Biz de bugünden itibaren onun gibi şerefli ölüm
lere hazırlanmalıyız. Çünkü efendiler, arkanız
da on milyon insan istiklâl diye feryadediyor. 
Böyle ölüme ben de kurbanım, siz de olun efen
diler: (Hazırız sesleri) 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Muhterem ar-
.kadaşlar, aziz arkadaşımız Ali Şükrü Bey Mec
listeki üç senelik hayatiyle bu memlekete ne ka
dar hizmet etmişse bugün dahi şahadetiyle mem
lekette kanunun hâkimiyetini fiilen izhara vesi
le olmak suretiyle ikinci bir defa daha memle
kete hizmet etmiştir. Efendiler, millet için ken
disini feda eden kahramanlar, ebedî yaşıyanlar-
dır. Millet için kendisini şahadete sevk edenler 
ebediyen milletin sinesinde yaşamaya azim ve 
iman etmiş insanlardır ki milletin mevcudiyeti
ni, milletin hürriyetini ebediyen yaşatan onlar, 
millet için bir numunedir ve milletin ölmiyen 
bir hayatıdır. İşte Ali Şükrü Bey bu kıymetli 
vazifeyi ilk defa ifa etmek şerefine mazhar ol
duğundan dolayı ebediyen millet ona karşı med
yunu1 şükran olacaktır. Efendiler cümlenizin, 
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bütün milletin arzusu, memlekette kanunun hâ
kimiyetidir. Kanunun hâkim olmadığı yerlerde 
mevcudiyet iddia etmek kadar dünyaya belâhet 
olamaz. Çünkü bir ferdin mutlak serbestisi dai
ma ihtirasa, daima tahakküme sevk eder ki bu
nun âkibeti fert için de, memleket için de felâ
kettir. Onun için her zaman Meclisin, bütün mil
letin ve herkesin arzusu memlekette milletin ara
sına iktiran eden kanunların hâkimiyetini temin 
e'tmektir ve kanunlar sayesinde herkesin saye-
baıı olmasını temin etmektir. Çok teşekkür ede
rim ki Hükümetimiz şu birkaç gün zarfında gös
terdiği bütün harekâtiyle, kanunların huzurun
da her kuvvetin eriyip mahvolabileceğini gös
termiştir. Temenni ederiz ki, bu mesele ile alâ
kadar olan hâdisata da kavanini mevcude tama
men tatbik edilsin ve bu meselede ancak ve an
cak kanunun hâkim olabileceğini ve kanunun fev
kinde olarak iddiayı hâkimiyet edecek bir fer
din bu muhitte yaşamak imkân ve iktidarında 
olmadığını cihana ispat etsin. Temennimiz bun
dan ibarettir ve İnşallah bundan sonra bu gibi 
faciaya -millet bir daha şâhidolmıyacaktır ve 
belki bu kan en son kan olacaktır. Tekrar te
mennim şudur ki; Hükümet vazifesini bugüne 
kadar kemali ciddiyetle yaptığı gibi, bundan 
sonra da ifa edecektir. Vazifesini itmam ettik
ten sonra, geçenki vaitleri veçhile; Meclisin hu
zurunda namus borcunu ödesin ve milletin önü
ne alnı açık olarak çıksın! (Takrirler okunsun 
sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Ali Şükrü Bey ar
kadaşımızın ruhuna bir fatiha okunmasını teklif 
ediyorum ve Celsenin beş dakika tatilini teklif 
ediyorum. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) —Efendiler, gayet 
i kıymettar, gayet hâmiyetkâr bir arkadaşımız va-
; *tan ve millet uğrunda vazifei hamiyeti kaniyle, 

caniyle ödemiştir. Zaten arkadaşlar, sizin ruhunuz 
; gayet büyüktür buna kaaniim ki Meclisin ruhu âli

si, şahsiyeti nıâneviyesi gayet yüksektir efendiler! 
(Hay hay sesleri) Meclis daha bidayette, her ta-

: raf ateşler içerisinde iken, hepimiz kefenimizi boy-
| numuza asarak bu memleketi, bu vatanı kurtar

mak için buraya gelmiştik. Arkadaşımıza tabiî acı
rız. Fakat en büyük şey, bu zamanlarda yine her 
şeyi ehline bırakarak takibettirmek ve onlara va
zifeyi gördürmek ve vazifede kemali emniyet ve 
kemali metanetle çalıştırmaktır. 
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Arkadaşlar; bizim hepimizin göğüsüne acı si

lâhlar çevrilmiş iken hiçbirimize fütur gelmiye-
rek yine vazifei hamiyeti, yine memleketin kur
tarılması vazifesini ifa ettik. Bundan sonra ge
lecek arkadaşlarımıza da bu metaneti tavsiye 
edeceğiz. Yine o arkadaşlarımızın da bizim gibi, 
hattâ bizden daha iyi çalışacaklarına kanaati kâ-
milem vardır. Heyeti Vökileden ve hususiyle He
yeti Vekile Reisi Beyden burada beyanatta bu
lunması için bendeniz istizah etmiştim. Kâfi gö
rüyorum. Allah ı azı olsun. İnşallah bu meselenin 
tamamını da böylece bitirirler. Yalnız ruhuna 
bir fatiha ile iktifayı teklif ederim. Şöylece ka
bul edelim, başka tarafa geçelim efendiler. (Tak
ririmiz var, sesleri) 

4. — TAKRİRLER 

REİS — Efendim, takrirler var. Okunacak : 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı ve Trab
zon Mebusu Hamdi Beylerin merhum Ali Şükrü 
Bey ailesine taziye telgrafı çekilmesine dair tak
rirleri 

Riyaseti Celileye 
Muazzez Şehit Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be

yin keyfiyeti şahadetinden dolayı ailesine ve dai-
rei intihabiyesi halkına Meclisi Âli namına ta-
ziyet telgrafnamesi keşidesini teklif ederim. 

2 Nisan 1339 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Aziz refikim şehidi muhterem Ali Şükrü Be

yin çok elîm ve feci âkibeti münasebetiyle ailesi 
efradına Meclis namına beyanı taziyet edilmesini 
teklif ederim. 

Trabzon 
Nebizâde Hamdi 

(Takrirlerin hepsi okunsun, sesleri) 

REİS — Hepsini, okuyoruz. Bu ikisi aynı şe
kildedir. Diğerleri başka şekildedir. Bunları rei 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Dairei Intihabiyesine ve ailesine taziyetne-
ma yazılması kabul edilmiştir. 

2. — Van Mebusu Haydar Beyle arkadaşla
rının, Topal Osman'ın cesedinin Meclis kapısı 
önünde şaiben teshir edilmesine dair takriri 
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OSMAN B. (Kayseri) — Hunhar Osman 

hakkında mühim bir takrir vardı. Omu okuyu
nuz. 

Riyaseti Celileye 
Müdafii din ve vatan ve İstiklâl olmasın

dan dolayı şefhidediimiş olan Ali Şükrü kardeşi
mizin kaatillerinden olup bu saıbalh Çankaya'-
smdaki ikâmetgâhında yapılan müsademe neti
cesinde (tnecruıhan derdest edilmiş ve ahiren ge-
bermiş olan kaatil, hunhar Kaymakam Topal 
•Osman'ın Meclis kapıısı önünde şaiben teşhir 
edilmesini teklif eyleriz. 2 Nisan 1339 

Van 
Haydar 

Kırşehir 
Sadık 

Dersim 
Ramiz 

Genç 
Fikri 
Canik 

Ahmet Nafiz 
İsparta 
Nadir 

Bayezid 
Şevket 

Erzincan 
Hüseyin 

Kastamonu 
Hulusi 
Dersim 

Mustafa 
Karalhisarı Sahili 
Mefhlmet Şükrü 

(Kabul sadaları) 

Kayseri 
Osman Zeki 

Trabzon 
Celal 

Erzurum 
Ismaill 
Canik 

Süleyman 
) Sivas 

Ziyaettin 
Sivas 
Emir 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerinikal-
dırsm Şaiben temhiri müttefikan kalbul edilmiştir. 

ıSALİH Ef. (Erzurum) — Buna el kaldır-. 
unıyan şeriki oürmolacaktır. (Müttefikan ses
leri) 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Millet çok ya
şasın ! 

3. — Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyin, 
Topal Osma'ın hempalarından Meclis Riyaseti 
Muhafız Bölüğü Kumandanı Mustafa Kaptan'-
dan Mülazım sanilik rütbesinin nez'ile Hapsha-
nei Umumiyeye nakledilmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Giresunlu Topal Osman'ın hempalarından 

ve şeriki cinayetlerinden Büyük Millet Meclisi 
Riyaset Muhafız Bölük Kumandanı Mustafa 
Kaptan namı şahıs. tevkifhanei askerîdedir. Bu 
şahsa fuzuli verilen mülazımıisani rütbesi dola-
yısiyle askerî tevkif hanesinde yatması pek mana
sızdır. Kendisinin derlhal Hapsihanei Umumiye 
nakli ve cinayetin hakiki müsebbiplerinin şe-
diden tahkiki ile meydana çıkarılmasını teklif 

- 3 9 S -
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ederim. Bütün Millet hakikati hale şiddetle in
tizar ediyor. 

Lâzistan Mebusu 
Ziya Hurşid 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ 
RAUF B. (Sivas) — Arkadaşlar çok rica ede
rim, kavanini mevzua var. Mahakim var, 
Adalet var, karar var, icra var, (çok doğru 
sesleri) çok rica ederim, çok istirham ediyorum, 
heyecan ile, teessür ile ittihaz buyuracağınız 
kararların istikbalde vâsi, elîm tesiratı olabilir. 
Benim vazifei viedaniyem bunu arz etımek, sizin 
de ona göre düşünüp karar vermektir. (Fatiha 
sesleri) 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
buna zabitliği hangi kanun verdi? Mülâzimi-
sani rütbesini kim vermiştir? Lütfen söylesin. 

SALlH E l (Erzurum) — Arkadaşlar! Malû-
muâlileri terfi Meclisi Âliden geçiyor ve tasdi-
ka iktiran ediyordu. Böyle haşarata hangi bir 
hakla ve kim mülâzimisani rütbesini veriyor? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Ordu için şîndir. Ordu, böyle bir zabit ta
nımaz. 

SALÎH Ef. CDevamla) — Bu ne zabittir, 
ne neferdir, bu bir şakidir, canidir. 

NÂFlZ B. (Canik) — Kaatil Osman da kay
makam rütbesinde idi. 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendiler 
memlekette Harbiye Mektebine girerek tahsili 
askeriyesini yaparak bu memleket için fedayı 
can eden zabıtanın hepsinin de mevkii mahsusu 
muallâ ve şerefleri vardır. Biz, ordumuzun zâ-
bitamna, her masuniyeti hoş gören arkadaşlarız. 
Fakat Rauf Beyefendiye sorarım; cani, kaatil, 
cahil, tahsil görmemiş bir adam, mülâzimisani 
üniforması giyinmiştir. Orduda, düşman karşı
sında göğüs germiş olanlar, bununla beraber 
mi olacaklardır? * Onlar, onların hakkından is
tifade ederek Tevkifhanei Askerîde ne suretle 
yatar? Rica ederim; Müdafaai Milliye Vekili 
söylesin. Bu herifi diğer zâbitanla hemayar mı 
görüyor? Rica ederim, bu, nasıl zabit olmuş? 
Ne biçim mülâzimisani üniformasını iktisabet-
miştir? Şimdi bu, Hapsanei Askerîdedir Hap-
saneden geliyorlar, Merkez Kumandanlığına 
istiyorlar. Benim teklifim, bunun hapsanei 
mülkiyeye yatır il maşıdır. Ordunun içerisinde 
böyle bir adam tanımayız. Müdafaai Milliye 
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Vekili ordunun şerefini muhafaza etmekle mü
kelleftir. 

ÖMER LÛTFl B. (Saruhan) — Kaatil olan, 
zabit olamaz. Zâbitanm şerefi vardır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKtLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, malûm kanunlar var
dır. Kanunun ahkâmından ayrı muamele ya
pılmamıştır. Bu mevkuf olan, adliyenin tev
kif müzekkeresi ile tevkif edilmiş olan adam, 
kendisi Milis Zabiti olduğu için Merkez Ku
mandanlığında mevkuf bulunuyor. Kavanini 
adliye neyi icabederse o muamele tamamiyle ya
pılacaktır. Milis zabitlerinin de diğer zâbitan 
gibi hukuku olduğu malûmdur. Bu hususta Mec
lisi Âlinizin kararları vardır. Adliye kendisi 
için hüküm verir. Efendi Hazretlerinin buyur
duğu gibi, muvakkat veya gayrimuvakkat mü
zekkeresi ısdar olunan her hangi bir zabitin 
eğer mülkiyede kalması icabederse orada ka
lır. Askerîde kalması icabederse orada kalır. 
O buraya ait bir mesele değildir. Ordu münez
zehtir, her şeyi münezzehtir. 

ZlYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Paşa Haz
retleri! Tutmayınız orada. 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Efendiler, bu 
bir hiyaneti vataniye mücrimidir. Rica ede
rim, hiyaneti vataniye mücrimlerini Bidayet 
Mahkemesine teslim etmek lâzımdır. Bu nasıl 
olur?. Yirmi günde muhakemenin intacı Hiya
neti Vataniye Kanununda musarrah iken, maz-
nuniyeti zikredilmiş olan her hangi bir adamı 
hapsanei umumide bulundurmak suretiyle tah
kikatı ta'vik ediliyor? Buna doğrudan doğruya 
mahakim vaziyed eder, onlara teslim edilir. 
Onların vereceği karar neticesinde muamele 
ikmal edilir. Yoksa (asker) diye hiyaneti va
taniye mücrimlerini hapsanei askerîde tutamaz
sınız. 

MÜDAFAAI MILLIYE VEKILI KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bunun ımahalli burası değildir. 
Adliye Vekâleti vardır. Adliye Vekâleti ahkâ
mı kanuniyeyi tatbik eder. Bu adamı mülkiye 
hapsanesine ısevk eder. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (KaraJhisaraahib) — 
Korkarız, oradan kaçırılmasın. Kaçırılmamı 
oradan. 

MÜDAFAAI MILLIYE/ VEKÎLÎ KÂZIM 
Piş. (Devamla) — Hayır efendim. Bu ne demek 
efendiler? Nereye kaçıracak, kim kaçırıyor? 

— 309 
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Rica ederim, niçin kaçırıyor? Ve neden kaçıra
caktır ? (Gürültüler)... 

İCRA VEKÎLLERÎ HEYETİ REÎSÎ RAUF 
B. (Sivas) - Efendiler; ortada elîm bir cinayet ve 
o cinayeti takibetmekte olan bir zabıta ve adliye 
vardır. Ne kadar şayanı hüzündür ki, bn va
ziyette kalan izat, falan hapsanede yatsın veya 
filân [hapsanede yatsın, falan zat kaatildir, ni
çin zabittir? Tarzında Meclisi Âlinin ımütehey-
yicoknası ve tabiatan ıdevairi aidesi tarafından 
tatbik edilecek olan (bir hususu şu zat böyle 
arzu ©diyor veya bu zat arzu etmiyor diye tah
fif veya tebdil etmek ne dereceye kadar doğ
rudur? Arkadaşlar! 'Bir Milis zabiti maznun 
imiş hakkında ımuvakkat tevkif 'müzekkeresi 
ısdar edilmiş, Erkânı Harib Kaymakamı Ömer 
Lûtfi Beyefenldiye sorarUm, her hangi 'bir ma
sum adam, ımaznundur diye tetkikat icrası için 
hapse 'konamaz mı? Bu zâıbit kaatildir, tardedin 
denebilir <mi? 

ÖMER LÛTFİ B. (Karamsarı Sahil.)) — 
Şimdiye kaçlar birçok misli sebk etimi ştir 

RAUF B. (Devamla) — Lûtfi Beyefendi 
şinvdiye kadar kaatilliği 'tahakkuk etmişse hük
mü kanun icra edilir. Müsterih olun! Fakat 
zan üzerine, hiç (kimsenin kimseye şöyledir, de
mesi olaimaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin Adliyesi vardır. Kararını verecek ve 
o karar şekline nazaran kendisi de nam alacak
tır. Rica ediyorum; arkadaşlar, çok rica-ediyo
rum, hakikaten müteessirsiniz. Bu teessürün 
tazyiki altındaki kararlarla, yok, ordunun za
bıtanı kıymetli adamlarıdır, bu nasıl zabit' ol-
ımuş diye 'hakikaten aziz ve kıymettar birçok. 
refiklerimizi işaret etmekle bu im eşele hal ve 
intaeodilemez. Arkadaşlar; rica ediyorum, vazi
fenize çalışın, vazifemize ealışalıım. Kâfi dere
cede izharı teessür edilmiştir.' Müzakereye ze
min teşkil edecek bir şey de yoktur. Bu işi ne
ticelendirelim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâaistan) — Takririn 
zapta -geçmesi kâfidir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Usulü müzakere
ye dair söz-söylemeye hakkımız yok mu? 

REİS — Efendim, bu takrir bir ref'i rütbe 
ve hapsanenin tahvili gibi bir şeye aittir. Bu 
rc av an ini mevzuayı Devletle muayyendir. Adli
ye,o bunun nerede hapsedilmesi lâzımgelirse ora
da hapsedecektir. Yanlış oluyor. (Hayır, ha
yır, sesleri) Fatiha takriri vardır. 
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4. — Elâziz Mebusu Naci Beyin, merkum 

Ali Şükrü Beyin ruhuna fatihalar ihdasiyle hür-
meten Meclis müzakeresinin tatil edilmesine dair 
tahriri 

Riyaseti Celileye 
Rahmeti Rahmana kavuşan 'Trabzon Mebu

su Ali Şükrü Beyin ruhuna Meclisçe fatihalar 
ihdasından sonra hürmeten bugün müzakerenin 
tatilini arz ve teklif ederim. 

Elâziz Mebusu 
Naci 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Meclisin bu ka
rarı yanlış oluyor. 

REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin ruhuna 
fatihalar ithaf edilmiştir.) 

REİS — Efendim, arkadaşımızın cenazesini 
Trabzon'a götürmek üzere iki arkadaşımızın 
mezuniyeti hakkında Divan kararı vardır. 

2. — Trabzon Mebusu Nebizâde Hamdi Beye 
izin itasına dair Divanı Riyaset hararı 

Heyeti Umumiyeye 
Trabzon Mebusu Hamdi Beyin bir ay müd

detle mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedil-
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasbi-
bine arz olunur, efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS —• Efendim, Hamdi Beyin mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

3. — Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid, Beye izin 
itasına dair Divanı Riyaset hararı 

Heyeti Umumiyeye 
Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyin üç ay 

müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe teıısib-
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur, efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın .Ziya Hurşid Beyin me
zuniyeti de kabul edilmiştir. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum : 

Hitamı müzakerat; saat : 2,45 
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İçtimai âti nıznamesi 

1. — 2aptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
Berrî ve bahrî kuvayii havaiye mensubîninin 

müteferrika ve muhassasatlan hakkında Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Mübadelei Üsera Komisyonu masarifi için 
Müdafaai Milliye Vekâleti 1339 bütçesine yir
mi bin lira tahsisat vaz'ma dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye 

Islahı hayvanat hakkında Heyeti Vekileden 
mevrud lâyihai kanuniye 

Rüsumu Belediye Kanununun ikinci ve on 
dördüncü maddeleri makamına kaim olmak üze
re Heye'ti Vekileden mevrud lâyihai kanuniye 

Ciheti askeriyece tatbik edilmekte olan Mül
kiye Harcırah Nizamnamesine müzeyyel Heyeti 
Vekileden mevrud Nizamname lâyihası 

Müecceliydi Askeriye Vergisi Kanununun 
üçüncü maddesinin (B) fıkrasının tefsiri hak
kında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Müsakkafat ve müsakkafat hükmündeki ar
saların vergilerine mütaallik 11 Kânunusani 
1339 tarihli Kanunun ikinci maddesinin tefsiri 
hakkında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Resmi damga Kanununun muafiyat faslı
nın kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Bilâmazeret mezun bırakılan efradın em
sallerinden Müeeceliyeti Askeriye Vergisinin 
devamı istifası ieabedip etnıiyeceği hususu
nun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi 

Takdiri kıymet meselesinden dolayı Mec
lisi İdarei Vilâyetle Memurin Muhakemat He
yeti arasında zuhur eden ihtilâfın halli hak
kında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Hiyaneti vataniyeden maznun Eskici Mus
tafa hakkında Adliye Vekâletinden mevrud 
evrakı hükmiye 

Matbuat telgraf ücuratı hakkmda Benizli 
Mebusu Yusuf Beyte refikinin teklifi kanunisi 

Denizli livası dahilindeki kazalara memu
rini adliye îzamı. hakkında 'Denizli Mebusu 

Yusuf Beyin Adliye Vekâletinden temenni tak
riri 

Dersaadet ve Tevabii Balıkhane Nizamname
sine zeylen tanzim kılman iki kıta lâyihai ka
nuniye 

Kinin mubayaası için yüz bin lira tahsisat 
ilâvesine dair lâyihai kanuniye 

•Merhum Ali Şükrü Beyefendinin na'şmı iz
hara muvaffak olan jandarma mülâzimi Ke-
meleddin Efendinin terfii hakkında Karesi Me
busu Abdülgafur Efendi ile rüfekasmın ve 
Bolu Mebusu Hilmi Beyin takrirleri 

İstanbul matbuatmdaki sansürün ilgâsına 
dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin takriri 

Kastamonu Mebusu Besim Beyin yeni in
tihap hakkında Dahiliye Vekâletinin mülha
kata tamim ettiği emrin tashihine dair temenni 
takriri 

Tokad Mebusu İzzet Beyin vefat ettiğine 
dair Adnan Beyden mevrud telgraf 

Tecdidi intihabat hakkındaki karar müna
sebetiyle mülga Ayan Reisi Rifat Beyden mev
rud telgraf 

Esaretten avdet etmiş olan Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar Beyin İzmir'den mevrut telgrafı 

Mezuniyet hakkında Divan kararları 

Encümenden gelen mazbatalar 
Dâvavekili Bafralı Tahsin Efendiye ait ev

rakı hükmiyenin Adliye Vekâletine tevdiine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Dâvavekili Hafız Osman Efendiye ait evra
kın nevakısmın ikmali zımmmda Adliye Ve
kâletine iadesine dair Adliye Encümeni maz
batası 

Arifoğlu Mehmed Ali hakkındaki hükmün 
ref'iyle aidolduğu mahkemeye tevdiine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

[Vilâyatı Şarkıyeye muavenet icrası hak
kındaki lâyihai kanuniye ikinci defa reye vaz'-
olunacaktır.] 

Müzakere edilecek mevad 
İntihabı Mebusan Kanununun tadili hak

kındaki teklifler 



T. B. M. M. Matbaası 


