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Altmışyedinci İçtima 
13 Kânunuevvel 1339 Perşembe 

Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1 . — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 

Muş - Hmıs arasındaki köprü ile Muş - Er
zurum, Muş - Diyarbekir arasındaki şose
nin tamiri hakkımda Nafıa Veâletitoden 
sual takriri (6/76) 

3. — Evrakı varide 

Mazbatalar 
1. •— Dört sene küreğe mahkûm Me'-

cidözü'nün Kargı karyesinden Köle 
Mehmedoğullarmdan Hüseyinoğlu Ali'nin 
(3/152), Üç sene küreğe mahkûm Mesudi
ye'nin Yeniköy karyesinden Topçuoğulia-
rmdan Rifatoğlu Ömer'in (3/153), Onbeş 
seneye mahkûm Yabanabad'm Tekye kar
yesinden Boşnakoğullarmdan Hasanoğlu 
Ahmed'in (3/154), Beş sene küreğe mah
kûm Urf alı Halül'in (3/17T), Sekiz sene 
kalebentliğe mahkûm Aziziyeli Mustafa 
Çavuş'un (3/178), Katil maddesinden on 
sene küreğe mahkûm Çatalzreytinli İbra
him'in (3/180), maluliyetlerine binaen ba-
kıyei müddeti cezaiyelerMn affima dair 
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Sayfa 
Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encüme
ni mazbatası 205 

Tezkereler 205 
1. — Mülkiye Tekaüt Kanununun 25 

nci maddesinin tefsirine dair .Başvekâlet
ten mevrut tezkere (3/187) ;2D5 

Takrirler 205 
1. — Ruznamendn 29 ncu numarasını 

teşkil eden ve ikinci sınıf ihtiyat zâbita-
niîia dair olan Kanunim birinci maddesi
nin tefsirine dair tezkere ve mazbatamın 
müstacel ruznameye alınarak müzakeresi
ne dair Dersim Mebusu Feridun Fikrî Bey 
ve rüfekasmm takriri 205 

4. — Müzakere edilen mevad 206 
1. — 1316, 1317 tevellüttü olup da em

salinin silâh altına celbinden evvel Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümetince ta-
nınmıiş şimendifer idarelerine, intisabey-
lemiş olanların şimendifer kıtaatında bîl-
münavebe üçer ay talim ve terbiye gör
mek şartiyîe vazifei hâzıtralannda terkleL 

rfne dair (1/292) numaralı lâyihai kanu5-
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Sayfa 
niye ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 206:208 

2. — Mahkûminin Tarik Bedelâtı Nak-
diyesinin teciline dair kantin lâyihası ve 
Nafıa Encümeni mazbatası (1/66) 208:211 

3. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin, 

Birinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde inî-

kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul oltındu. 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus 
Kânununun onuncu maddesine bâzı fıkarat tez-
yili hakkındaki lâyi'hai kanuniyenin lüzumu hıf
zına, Ankara'da kâin Taşhamn takdiri kıymeti 
hakkında Vilâyet Meclisi idaresiyle Memurin 
Muhakemat Heyeti arasında zuhur eden ihtilâ
fa, belediye reislerinin icrayı ticaretten meni1'-
leri hakkındaki sabık Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin teklifi kanunîsinin reddine; Rüsumu Be
lediye Kanununun maddei muaddelesinin muh
tacı tefsir olmadığına mütedair Dahiliye Encü-
nîeni mazbataları kıraat ve kabul ve aynı encü
menin Vilâyet Belediye Kanununun 38 ve dör
düncü maddelerinin tefsirine mütaallik mazba
tası ruznameye ithal edildi. Şekli Cumhuriyetin 
tebrikini mutazammın Kastamonu Meclisi Umu
mîsinin telgraf namesi kıraat ve Divanı Riyaset^ 
çe cevap itası tensibolündu. İzmir'e ecnebi tâbii-
yetinde avdet eden Rumlar hakkında Zongul
dak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin sualine Dahili
ye Vekili Ferid ve Düyunu Umumiyedeki sey-

Sayfa 
İstanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi 
Heyetinin vazife ve salâhiyetinin acilen1 

tesbiti lüzumuna dair takriri hakkında 
Adliye ve Dahiliye Encümenlerinin müş
terek mazbatası ve müzakere neticesinde 
kabul olunan Antalya Mebusu Râsih 
Efendinin takriri (4/132) 211 =214,215,216:217 

yiat ve suiîstimalât hakkında Antalya Mebusu 
Râsih Efendinin sualine Maliye . Vekili Hasan 
Fehmi Beyefendiler tarafından verilen izahat 
istima' edildi. Badehu Divanı Muhasebat Reisi-
evvel ve Reisisanileri i'ntihabatı icra ve teneffüs 
için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Fethi Beyefendinin Riyasetleriyl'e küşadedi-
lerek İstiklâl Madalyası Kanununa ilâve edil
mek istenilen maddei müzeyyelei kanuniyenin 
ikinci müzakeresi icra ve maddei kanuniye ta-
dil'en kabul edildi. Badehu Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerinin teklifi veçhile Hükümetimiz ile 
Lehistan Hükümeti arasında münakit 23 Tem
muz 1339 tarihli Muhadenat Muahedenamesiyle 
İkamet ve Tiearet mukavelenameleri hakkında
ki lâyihai kanuniyelerin müzakeresine iptidar 
olundu. Her üç lâyihai kanuniyenin heyeti umu-
miyeleri hakkında cereyan eden müzakere kâfi 
görüldükten sonra maddelerin müzakeresine ge
çildi ve her üçüne ait mevaddı kanuniye aynen 
kabul ve heyeti umumiyeleri tâyini esamiyle 
reye vaz'edildi. Bu sırada Divanı Muhasebat 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,55 

REİS — Fethi Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABHC HULÂSASI 

— 204 — 
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îfceisievvel ve Reisisanileri için yapılan intiha
batta Reisliğe (132) rey ile Fuad Beyin ve Re-
isisaniliklere (133) reyle Salih Vahid ve (119) 
rey ile Faik ve (87) reyle Remzi beylerin inti-
habedildikleri tebliğ olundu. Hükümetimiz ile 
Lehistan Hükümeti arasında münakit 23 Tem
muz 1339 tarihli Muhadetıat Muahedenamesiyle 
İkamet Mukavelenamesinin reye vaz'ında ârâya 
iştirak eden azanın miktarı! (163) ve Ticaret Mu
kavelesinde reye iştirak eden zevatın adedi (161) 

olduğu ve her üç kanunun bütün âza tarafın
dan müttefikari kabul olunduğu alkışlar arasın
da tebliğ ve Perşembe günü toplanmak üzere 
Celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siird 

Mehmed 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

2. — SUALLER 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Mu§ - Hınıs arasındaki köprü ile Muş - Erzu
rum, Muş - Diyarbekir arasındaki şosenin tami
rine dair şifahî sual takriri Nafıa Vekâletine 
havale edilmiştir (6/78) 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Zaptı 
sabık hulâsasını aynen reyi âlilerine vaz'edi-
yoram. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Zaptı 
sabık hulâsası aynen kaibul edilmiştir. 

3. —EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Dört sene küreğe mahkûm Mecidözu-

nün Kargı karyesinden Köle Mehmed oğulların
dan Hüseyinoğlu Ali'nin (3/152), Üç sene kü
reğe mahkûm Mesudiye'nin Yeniköy karyesin
den Topçuoğıdlarından Rifatoğlu Ömer'in 
(3/153), Onbeş seneye ynahkûm Yabanabad'ın 
Tekye karyesinden Boşnakoğullarından Hasan-
oğlu Ahmed'in (3/154), Beş sene küreğe mah
kûm TJrfalı Halil'in (3/177), Sekiz sene kale
bentliğe mahkûm Aziziyeli Mustafa Çavuş'un 
(3/178), Katil maddesinden on sene küreğe mah
kûm Çatalzeytinli İbrahim'in (3/180) maluli
yetlerine binaen bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affına dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Mülkiye Tekaüt Kanununun 25 nci 

maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/187) (Dahiliye ve Kavanini Maliye 
Encümenlerine) 

Takrirler 

1. — Buznamenin 29 ncu numarasını teşkil 
eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanına dair olan 
Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair tez
kere ve mazbatanın müstacel ruznameye alınarak 

müzakeresine dair Dersim Mebusu Feridun Fik
rî Bey ve rüfekasının takriri 

REİS — Okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli ihtiyat zabitleri hakkında onlara 

birkaç maaş itası için bir kanun yaptı. Fakat 
bu kanun ahkâmının muhtacı tefsir görülme
sinden dolayı ihtiyat zabitleri henüz on para 
alamadılar. Bu bapta ruzna.mede mevcut tef
sirin ımüatacel ruznameye alınarak müzakeresi
ni teklif eyleriz. 

Dersiım 
Feridun Fikrî 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bu tefsir zaten Meclisi Âlinin yapmış olduğu 
bir kanuna taallûk ediyor ve ihtiyat zâbitanı-
mn bir an evvel para almalarına medar ola
caktır. Müstacel ruznameye alınmasını istirham 
ederim. (Muvafık sesıleri). 

REİS — Efendim mevzubalhsolan mesele 
ruznaımomizin 29 ncu numarasını tenkil edi
yor. Feridun Fikrî Bey ve rüfeıkası bunun 
(müstacel ruznameye alınarak müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyorlar. Reyi Âlinize 
vaz'ıedeeeğiım. Kabul buyuran rüfeka lûtifen 
el kaldırsın. Aıksinii reye vaz'edeceğim. Kabul 
•eıtmiyenler lütfen el kaldırsın. Müstacel ruz
nameye alınması kaibul edilmiştir. 

205 
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4. — MtJZAKEEI 

â. — <13î&, '£317 tevellüttü olup da emsalinin 
silah altına celbinden evvel Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Mükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine lirttisab eylemiş olanların şimendifer 
kıtaatında <MlMünavebe. üçer ay talim ve terbi
ye görmek şartiyle vazifei hazımlarında terkle
rine dair (1/293) numaralı lâyihai kanuniye 
ve Müdafaai Milliye (Encümeni mazbatası 

SABİT B. (Erzincan) — Efendim! İstiklâl 
Mahkemesinin vazife ve salâhiyetlerinin tes-
biti hakkında bir takrir vermiştim. Müşterek 
Encümen tetlkikatını ikmal etmiş, karar vermiş 
ve Mıdkamı Riyasete takdim etmiştir. 

İEEİS — Daiba bize gelmemiştir. 
ALİ SAtB B. (Kozan) — Tabı ve tevızi .edil

sin de biz de görelim. 
•SABİT B. (Erzincan) — Heyeti Uımruimiye 

müstaeelen müzakeresine karar vermiştir. 
RÜfDÜ P§. (Erzurraım) — Reis Bey! Ga

zeteler bir şeyler yazıyorlar, birçok şeyler ce
reyan ediyor. 

REİS — Efendim! Müşterek Encümen ka
narının simidi geÛ!mıi§ olduğu anlaşılıyor. Ruz-
nâsmeye dâhil eltmıedik. Cuımaritesi günü müs-
tacelten müzakere ederiz. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Vâsıf Beyin ga
zetelerde beyanatı var. Deniyor ki biz Meclise 
sortmadan idam kararlarını icra edebiliriz. Bu 
efkârı uımumiyeye fena tesir yapar. Binaena
leyh müstaeelen ımüzalkere edelim. 

REİS — Vâsıf Bey tabiî kanunun ahkâmını 
tağyir edemez. Kanun ne ise onu yapacaktır. 
• MEŞET B. (Aksamy) — Müstaeelen de . 

olsa bir defa dkunması lâzımdır. 
HAMDİ B. (BozJok) — İdam kararları 

Meclisten çılkaeaktır efendim. '• 
REİS ..— Tabiî bir defa mazbata gelsin. 
NEŞET B. (Aksaray) — Mazbatayı oku

madan olur ımu efendim? Daha mazbatanın 
yüzünü göımuedik. 

•HAMDİ B. (Bozok) — Reis ' Bey! Affı 
iml imi Kanonu var. \Gte@en Celısede iptidar 
adildi. Bâzı arkadaşlaT (heyeti umum&yesi bak-
ikaada söz söylediler. 

REİS — Affı ümtmıî Kamamı müstacel ruz-
namediedir. Hejse&i öeliieiıia kadarı üe bmgün 

EDİLEN MEVAD 

müstacel ruıznameye dâhlil olmıyan mevad mii-
izakere edilecektir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Affı Umumî Kanu
nu bugün yine kalacak. 

REİS -— Hayır efendim; Cumartesine talik 
edildi. 

SÜLEYMAN StTRRI B. (ıBoaok) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim? 

REİS — Neye dair? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şu tek

lif dollayısiyle... 
REİS — Efendim, müsaade buyurun! Şi

mendifer müstahdemini hakkındaki Müdafaai 
Milliye Encümeni mazibatasını okuyacağız. 

ALİ B. (Karahisarı Salhib) — Heyeti Veki
le Riyasetinden gelen maddeler var; lütfen on
ları da okuyunuz! 

T. B. Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded — 2819 8 . 10 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Gelilesine 

1316 - 1317 Tevellütlü olup da emsalinin si
lâh altına celbinden evvel Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine hamallar ve gayrimütehassıs amele
ler dâhil olmamak üzere intisalbeylemig olanla
rın şimendifer kıtaatında bilmünavebe ve üçer 
ay talim ve terlbiyei askeriye gförmek gartiyle 
vazifei hâzuralarında tenklerin'e dair Nafıa Ve
kâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyeti
nin 7 . 10 . 1339 tarihli içtimaında Meclisi Âli
ye arzı takarrür eden kanun lâyihası iktisabı 
kanuniyet eylemek üzere raptan takdim kılm-
mıştıır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali M h i 

Hükümetin Esbabı Mucibe Lâyihası 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Gelilesine 
Hidematı Milliye erbabından akıp şimdiye 

kadar tecil edilenlerin hizmeti askeriyeye celp 
ve davet olunacaklarından seyrüseferin halel
den vikayesi iğin tedalbiri muktazıyeye tevessül 
olunması Müdafaai Milliye Vekâletinden Ana
dolu - Bağdad Demiryolları Müdüriyeti Umu-
»miyesiine bildirilmiş ve veıkâleti âciziye de Mü-
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feellefîyeti Askeriye Kanununu tatbik ile vazi-
feelâr olan vekâletlerinin bu hususta bir şey 
yapamıyacağı iş'ar edilmiştir. Malûmusâmileıri-
dir ki; şimendifer idarelerinin Türi^leştir i lme-
si esasının takibedildiği ve haylice mütehassıs 
Türk müstahdemin yetiştirilerek demiryolların
da istihdama başlandığı şu sırada tecil kurarı
nın • ref'i maksat ve gayenin heder olmasını ve 
trenlerin seyrüseıferindeki intizamın tezelzülü-
nü; muciWolacaği cihetle bir sureti- lef fen müte-
kadHlin kanun lâyihasının tetkiHyle biran ev
vel iktisabı fcanuniyet eylemesine müsaade bu-
yuralmasını arz ve rica ederim efendim. 
4/6 Teşrinievvel 1339 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Kanun Lâyihası 

... Madde I. — 1316, 1317 tevellüttü olup da 
emsalinin silâh altına celbinden evvel Türkiye 
Büyük Millet Meelisi Hükümetince şimendifer 
idarehanelerinle hammallar ve gayrimütehassıs 
ameleler dâhil olmamak üzere inttsâbeylemiş, 
olanlar şimendifer kıtaatına, bümünavehe üçer 
ay talim ve terlbiyei askeriye görmek şartiyle 
vazifei hâzıralarında terk olunacaklardır. 

Madde 2. — İşbu kanunun tarihi neşrimden 
sonra bulundukları idarelerden müddeti fiiliye 
ve ihtiyatıyeleri esnasında her ne suretle olur
sa olsun çıkanlar üç aydan bakiye hizmeti füli-
yei ajskeıriyelerini ikmal edecekleridir. 

Madde 3. — İşbu efrada şimendifer idarele
ri gerek talim esnasında ve gerek talimden 
sonra bulundukları vazaifin icalbettirdiği tahsi
satı. tam olarak tediye edeceklerdir. 7.10.1339 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 
Müdafaai Milliye 

Vekili -
Kazım 

'Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sühhiye ve Muaveneti 

djçtimaiye Vekili 
Dr, Rıza Nur 

Şer'iye Vekili 
Mustaf Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkanı Harihiyei 
Uımumiye Vekili 

Fevzi 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesiiıe 
Nafıa Vekâletince tânzim ve İcra Vekâllerî 

Heyetinin 7 . 10.. 1339 tarihli içtâmaındıa takar-
rüreden lâyihai kanuniye encümenimize e müta
lâa ve tetkik olundu. 

Şimendifer idarelerinin* Türkş$le§tiriline<â 
esasının takibi noktai nazarından mütehassıs; 
Türk müstalhdemîninden bulunan 131i6 ve.-1317' 
tevellüttü efradın şimendifer kıtaatında, üçer 
ay tâlim ve terbiye! askeriye görmek şartiyle 
vazifei hâzıralarında terkleri encümendmizce de 
'muvafık görülerek İcra Vekilleri Heyetinin tek
lifi kanunîsi aynen kabul ve berayı tasıv%EEe» 
yeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahissarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 

Âza 
Urfa 

Husrev 
Âza 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Âza 
Ertuğruıl 

Râsim 

Mazbata 
Muharriri., 
Eskişehir 

Möhmed Arif 
Âz* 

Kastamonu' 
Hâlid 
Âza 

Lâziztan 
Rauf 
Âza 
lâmii 

Mustafa 

REİS — Heyeti umraımâyesi haüfctntfa söz is-
tiyen var mı T 

SÜLEYMAN SIR&I B. (©oaok) — Men
dim! Bu teklifi .kanunî Heyeti VeMleden* gel
miş; şimendiferlerde müstahdem Türk amele^ 
den 1316, 1317 tevellüttükrinin hizmeti askeri* 
yelerinin üç aya hasrını teklif ediyor. Bende
niz hoına mümasil olan ve: Meclisi Âlinizıee he* 
men her azayı: muhteremieye vâki olam müraca»» 
atlarından istinlbatı fikre derek 1316, 1317 te* 
vellütlü telgrafçıların aynı şekilde asıkıerBğe 
tabi tutulmaları için bir teklif yapmıştım. Bu 
teklifim Müdafaai Milliye Encümenine gitmişv 
ti, mesmuatıma göre encümen reddetmiş. Fakat 

,'.,ıet mazbatası Heyeti Umumiyeye gelmemiştfc; 
Bu teklifin o teklife münasebeti vardır. Bende
niz rica edeceğim encümen hir mazbata yap-
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sın. Te^hidşdilerek müzakere edilsin lütfen bu
nu reye koyunuz. 

REİS — Bir defa daha tekrar eder misi
niz? 

NAIM HAZIM Ef. (Konya) — Muallimle
ri ne yapacaksınız? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
menden gelecek mazbatalarla tevhiden müza
kere edilmek üzere bu mazbatanın tehirini is
tirham ediyorum. 

REİS — Efendim Süleyman Sırrı Beyin... 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 

başkadır, o başkadır. Bu, şimendif erciler hak
kındadır... 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Bu kanunla alâ
kası yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Aynıdır 
efendim. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — O 
ıbaşkadır. Bu başkadır. Bu; şimendifer idarele
rine intisaibeden 1316 - 1317 tevellüttüler hak
kındadır. Diğeri - telgrafçılar ve posta memur
ları hakkındadır. Eğer lazımsa Heyeti Celile, 
Süleyman Sırrı Beyin tekliflerini nazarı dikka
te alır ve ayrı bir kanun yapar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ayrı ka
nuna hacet yoktur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ol
maz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ukalâlı
ğı bırakın yahu! (Hep beraber sesleri) 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim Süley-
ıman Sırrı Beyin takriri, Lâyiha Encümenince 
lüzum gösterilerek encümenimize gönderilmiş
tir. Biz müzakere ettik. Encümenimizin müta
lâasını Heyeti Gelilenize takdim etmek üzere
yiz. O, ayrı bir meseledir, bu, ayrı bir mesele
dir. Onun için o lâyiha geldiği vakit Süleyman 
S i m Bey, hini müzakerede noktai nazarını izah 
-eder ve müdafaa eder. (Evet sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
©ey! Bendenizinki bir tekliftir. Reye vaz'edi-
niz, Heyeti Celile kabul etmezse o başka... 

REİS — Reye vaz'ediyorum efendim. Sü
leyman Sırrı Bey, posta ve telgraf memurları 
hakkında buna mümasil bir teklifte bulunmuş
tur,., 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Aynı ka
nundur efendim. Bâzı efradı askeriyenin müec-
celiyeti hakkındadır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Olmaz efendim. 
O ayrıdır. 

REİS — Efendim bu teklif ona taallûk etti
ği için o kanunla beraber müzakere edilmek 
üzere bu kanunun tehiri müzakeresini reye vaz'-
edeceğim. Konya Mebusu Naim Hâzim Efendi 
de 1316 - 1317 tevellüttü muallimlerin de posta 
ve telgraf memurları gibi tecile tâbi tutulması
nı teklif ediyor. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Mektepler 
muallimsizdir efendim. 

REİS — Efendim bu kanunun, teklif veçhi
le posta ve telgraf memurları ve muallimler 
hakkındaki kanunlarla tevhiden müzakere edil
mek üzere tehirini kabul buyuran rüfeka lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim efen
dim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Te
reddüt vardır efendim. Süleyman Sırrı Beyin 
teklifi veçhile bu kanunun müzakeresinin tehi
rini kabul edenler lütfen ayağa kalksın. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Telgrafçıları kur
taralım derken şimendif ercileri de bırakacak
sınız. Hiç olmazsa bunları kurtaralım. 

ıSÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O da 
kurtulur efendim. 

REİS — Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksın. Tevhiden mü
zakere edilmek üzere tehiri müzakeresi kabul 
'edilmiştir. 

2. — Mdhkûmînin Tarik Bedelâü Nakdiyesi-
nin teciline dair kanun lâyihası ve Nafıa Encü
meni Mazbatası (1/66) 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
14 Rebiyülâhır 1332 ve 27 Şubat 1339 tarih

li Tarik Bedeli Nakdîsi Kanuniyle ahiren Bü
yük Millet Meclisinde kabul ve tasdik edilen 
14 Cemaziyelâhır 1339 ve 22 Şubat 1337 tarihli 
Kanun istisnaiyat faslında mahkûmin hakkın
da bir kayıt bulunmadığı ve halbuki haricen 
maişetlerini teımin ve tedarik eylemeleri imkâ
nı selbedilmiş bulunması hasebiyle muhtacolan-
larma mııktazi taymatm Hükümetçe itası kanu
nen de kabul edildiği halde aynı zamanda be-
delâtı mezkûrenin miyadı hululünde tediyeye 
meebur tutulmaları veyahut emvali menkule 
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ve gayrimenkulesine müracaat suretiyle istifa
yı matluba tevessül olunması muvafık olamıya-
cağmdan ikmali müddetle tahliyei şekillerini 
mütaakıp şeraiti iktisadiyei nuahalliyeye göre 
muamele ifa edilmek üzere mecalisd umumiyece 
tesnibolunacak müddetle tekasite raptı suretiy
le teceld zaruri görülmüştür. 

14 Cemaziyelâhir 1339 ve 22 Şubat 1337 tarihli 
Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun birinci mad

desine müzeyyel lâyihai kanuniye sureti 

Madde .1. — Mahkûmîniriin Tarik Be*dalâtı 
Nakdiyesi, ikmali müddetle tahliyelerini mü-
ıtaakıp mecalisd umumiyece tensiıbolunacaik müd
detle tekasite raptolunaraik her sene mükellef 
oldukları miktarla beraber tahsil edilmek üzere 
tecil olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyüHcradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

3 Temmuz 1337 
icra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Mudafaai 
Milliye Vekili 

Fevzi 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
iktisat Vekili 

Mahmud Celâl 

Dahiliye Vekili 
Namına 

Refik Şevket 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Birinci Devrei întihabiye Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

Mahkûmînin Tarik Bedelâtı Nakdiyesinden 
teciline dair icra Vekilleri Heyetinden tanzim 
edilip Heyeti Umumiyeden muhavvel ve Kava-
nîni Maliye Encümeninde de kabul edilen 
2 Temmuz 1337 tarihli lâyihai kanuniye ve es
babı mucibe mazbatası bittetkik mezkûr me-

vaddı kanuniye muvafık görülerek aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 

Muvazenei Maliye Mazbata 
Encümeni Muharriri 

Reisi Saruhan 
Mazhar Müfid Necati 

Kâtip Âza 
Mardin Kütahya 

Necib Besim Atalay 
Âza Âza 

Mersin Kastamonu 
Selâhalddin Muhalifim, 

Tesviyeden âciz olan her 
fert müstesnadır.. 

Dr. Suad 
Âza Âza 

Kozan Bayezid 
Dr. Mustafa Atıf 

Âza Âza 
Kırşehir Yozgad 

Sadık Ahmed 
Âza Âza 

İsparta Niğde 
Hüseyin Hüsnü Haıkkı 

Âza Âza 
Kângırı Karesi 
Neşet Hacim Muhuddin 
Âza Âza 

Tokad Antalya 
Mustafa Hasan Tahsin 

Âza Âza 
Antalya içel 

Ali Vefa Mehmed 
Âza 

Çorum 
Hâşim 

Birinci Devrei întihabiye Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

Mahkûmînin Tarik Bedelâtı Nakdiyesinden 
teciline dair olan işbu 3 Temmuz 1337 tarihli 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe mazbatası tek
lif olundu. 

Heyeti Vekilenin esbabı mucibe mazbatasında 
da gösterildiği üzere maişetini temin edecek ve-
saile malik olmayıp hapshanede iki taraf Hükü
metten iaşe edilen mahkûm ve mevkuf muhtacın 
hakkında bu tecilin, tervici muvafık görülmüş olup 
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ancak mevkufîn> ve mah'kûmîh arasında esabi 
servetten olanlarından Tarik. Bedelâtımn tecili
ne mahal ve sebep mevcut bulunmamışa olmakla 
lâyiha i kanumyei mezkûre tadilen berveçhi âti 
tanzim kılınmıştır, 

8 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Haydar Şükrü; 
Âza: Azat •••' 

İsmail Safa Ahmak Mimi 
Âza 
Atıf 

VOemaziyelâhır 1339 ve 22 Şubat 1337 tarihli 
Tarik Bedeli NakcÖsi Kanununun birinci mad

desine müeeyyel lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Mahkûmîn ve mevkufînden 
birgûna servet ve iradı bulunmıyanlarnı Tarik 
Bedelâtı Nakdiyesi ikmali müddet tahliyelerini 
mütaakıp meealisi umumiyece tensibolunacak 
müddetle tekasite raptolunarak her sene mükel
lef oldukları miktarla beraber tahsil edilmek üze
re tecil olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicra dır. 

MADDE 3; — İşbu kanunun ieamyı-ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

Birinci Devrei İntihafoiye Nafıa Encümeni 
mazbatası 

İşim lâyihai kanuniye mermucibi havale Na
fıa Encümenince mütalâa ve tetkik olundu. Da
hiliye Encümeninin tadili veçhile müzakere ve 
tasdiki hususunun Heyeti Umumiyeye arzı ten
sip kılındı. 

3 Kânunuevvel 1337 
Reisvekili Mazbata Kâtip 

Muharriri Canik Mebusu 
Osman Nuri Şükrü 

İkinci Devrei İntihabiye Nafıa Encümeni 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
13 .9 .1339 

Mâhkûmînin Tarik Bedelâtı Nakdiyesinin te-
.ciline dâir teklifi kanunî İcra Vekilleri Heyeti ta-
ratfindan tanzim edîfen mazbata münderecatı ve 
sabık Muvazenei Maliye ve Nafıa encümenlerinin 
mütalâasiyle esbabı mucibe mazbataları tetkik 

olunarak aynen kabulü encümenimizce de muva
fık görüldüğünden Heyeti Umumiyeye arz ve 
t^ktamine karar verildi; 

Mazbata Muharriri 
Reis namına 

Canik İstanbul 
Cavid Süleyman Sırrı* 

Kâtip 
Kastamonu 

Halid 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini reye vaz'edeceğim. I£ad-
delere geçilmesini, muvafık görenler lütfen eli kal
dırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Maddelere gê -

' çilmesini muvafık görmiyenler lütfen el kaldır-
' sın... Maddelere: geçilmesi kabul; edilmiştir. . 

1 Cemaziyelâhır 1339 ve 21 Şubat 1337 tarihli 
Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun birinci mad

desine müzeyyel Kanun 

MADDE 1. — Mâhkûmînin ve mevkufînden 
birgûna servet ve iradı bulunmiyanların Tarik 
Bedelâtı Nakdiyesi ikmali müddet tahliyelerini 
mütaakıp meealisi umumiyece tensibolunacak 
müdetle tekasite raptolunarak her sene mükellef 
oldukları miktarla beraber tahsil edilmek üzere 

. tecil olunur. 
REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 

5 var mı? 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Usule.ait 

bir şey söyliyeceğim. Zait gibi görülebilecek bir 
mütalâa arz edeceğim. Bu kanun bir an evvel 
çıksın. Çünkü iki -yaşını ikmal etmiştir. Bu ka
nunun usulen Dahiliye Encümenine de gitmesi 
icabederdî; fakat gitmemiş. Basit bir şey olduğu 
için pek de lüzum yok. Bu idarei mahalliyelere 
taallûk eden bir varidattır. Usulen Dahiliye 
Encümeninde de tetkiki icabederdî. Basit bir 
şey olduğu için bendeniz itiraz etmiyorum, Dahi
liye Encümenine usulen daha evvel gitmesi lâ-
zımgelirdi. Fakat bu 3 Temmuz 1337 de geldi
ğine nazaran iki yaşına giriyor. Varsın, çıksın 
gitsin. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âli
nize vaz'edeceğim. Birinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'-
ediyoruıh. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın!..; Birinci madde aynen kafeul edilmiştir^ : 

- * 2TO — 
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MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vaz'edivorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. Üçüncü mad
deyi okuyoruz "efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Kanunun heyeti umumiyesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'
edivorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir efen
dim. 

3. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin, İstanbul'a 
gönderilen İstiklâl Mahkemesi Heyetinin vazife 
ve salâhiyetinin acilen tesbiti lüzumuna dair tak
riri hakkında Adliye ve Dahiliye encümenlerinin 
müşterek mazbatası (4/112) ve müzakere netice
sinde kabul edilen Antalya Mebusu Râsih Efen
dinin takriri (1) 

RElS — Efendim, Sabit Beyin teklifine 
zemin teşkil eden mazbata gelmiştir.. Sabit 
Bey bu mazbatanın bugünkü ruznameye alına
rak müzakeresini teklif ediyorlar. Ruznameye 
alınıp alınmamasını reyi âlinize vaz'ediyo
rum. 

ALÎ SAİB B. (Kozan) — Efendim Hü
kümetin huzuriyle müzakere edilmelidir. (Ha
cet yok sesleri) 

REÎS — Reye vaz'edeeeğim. 
RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Reye bırakın 

efendim. 
İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — 

Efendim İstiklâl Mahkemesi Kanununun dör
düncü maddesi diyor ki : «Büyük Millet Mec
lisi lüzum gördüğü takdirde İstiklâl mahkeme
leri için üçüncü maddede muharrer vazaiften 
bir kısmının istisnasına karar verebilir..» Yani 

(1) Mezkûr takrh 65 nci içtimada münderiç-
tir. 
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mesele, tamamiyle Meclise ait bir meseledir. 
Eğer Hükümet isterse hâzır bulunabilir. 
Hükümetin huzuruna muhakkak lüzum yoktur. 

REİS — Efendim İstanbul'a gönderilen İs
tiklâl Mahkemesi Heyetinin vazife ve salâ
hiyetinin tesbiti lüzumuna dair Adliye ve 
Dahiliye encümenleri tarafından yapılmış 
olan müşterek mazbatanın bugünkü ruznameye 
alınarak müstacelen müzakeresini reyi âli
nize vaz'edeceğim. Müstacelen müzakeresini ka
bul buyuran rüfeka lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen rü
feka lütfen el kaldırsın. Bugün müzakeresi 
kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Müşterek Encümen mazbatasını 
okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi 

Heyetinin vazife ve salâhiyetinin tesbiti lüzu
muna dair Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sü-
ruri Efendi tarafından vâki olan teklifi te-
yiden Erzincan Mebusu Sabit Bey tarafın
dan Heyeti Celileye takdim kılınarak 10 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli Heyeti Umumiye iç-
timamda Adliye ve Dahiliye encümenlerine 
müştereken tevdi' olunan takrir üzerine her 
iki encümen birleşerek tetkikat ve müzakaratı 
lâzımede bulundu. 

İstanbul'a bir İstiklâl Mahkemesi gönde
rilmesi hakkında Hükümet namına İcra Ve
killeri Heyeti Reisi İsmet Paşa Hazretleri 
tarafından celsei hafiyede serd ve Meclisi 
Âlice kabul olunan mütalâatın ihtiva ettiği 
esbabı mucibeyi esası müzakere ittihaz eden 
Müşterek Encümen 31 Temmuz 1338 tarihli 
ve 149 numaralı İstiklâl Mahakimi Kanu
nunun ihtiva ettiği ahkâmı nazarı dikkate 
alarak İstanbul vilâyeti hududu dâhilinde 
hakkı kazayi haiz olmak üzere Meclisi Âlice 
teşkil ve İstanbul'a izam olunan İstiklâl 
Mahkemesinin kanunu mezkûrun üçüncü mad
desindeki «B» fıkrasının mâtufünaleyhi olan 
29 Nisan 1336 tarihli ve 2 numaralı Hıyaneti 
Vataniye Kanununa temas eden ef'ali mem-
nuaya İstiklâl Mahakimi Kanununun 4 ncü ve 
5 nci maddeleri mucibince hasrı salâhiyetini 
icabı hal ve vaziyete kâfi ve mutabık ad-
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deylediğini Heyeti Celileye arza karar ver
miştir. 

Müşterek Encümen 
Reisi ve Da'hiliye 

Encümeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Müşterek Encümen 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 

Âza 
Karesi 

Ahmed Süreyya 

Âza 
Mersin 
Besim 

Âza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Karesi 

Mebsm'ed Vehbi 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhâllk 

Âza 
B ve C fıkrasının her iki

sinin dâhili salâhiyet 
olması 
Bozdk 

Ahmed Hamdi 

Adliye Encümeni 
Reisi 

Kastamonu 
Mahir 

Müşterek Encümen 
Kâtibi 

' Karesi 
Ali Şuuri 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 

Âza 
.,, Çorum 

«C» fıkrasının da dâhil 
lolması kanaatindeyim.» 

Mehlmed Münir 

Âza 
Canik 

Süleyman Necmi 

Âza 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Âza 
Ankara 

İhsan 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim, 
hu meseleden dolayı dâhil olduğum Adliye En
cümeninin, Dahiliye Encümeninin iştirakiyle ak
dettiği içtimada İstanbul'a giden heyet için İs
tiklâl Mahaikimi Kanununun üçüncü maddesin
deki (B) fıkrasının dâhili salâhiyet olması ve 
diğer fıfcaratm salâhiyetten ihraeedilmesi ek
seriyetle takarrür etmiştir. Bendeniz bunun hi
lâfında beyanı mütalâa ettim. Fakat akalliyette 
ikaldum. Şimdiki fikrimi Heyeti Celilelerine arz 
edeyim. Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinim 
beyanatı hafiyesine göre İstanbul'da, Türkiye 

Cumhuriyetinin ve Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyeti aleyhinde bir tertibatı hainane bu
lunduğu - ihtimalden olsa da - mahsûstur. Mah
sûs olmasıdır ki, Heyeti Celileniz İstanbul'a İs
tiklâl Mahkemesi gibi fevkalâde bir mahkeme
nin izamı lüzumuna karar vermiştir. 

İstiklâl Mahakıimi Kanununun üçüncü mad
desinin (B) fıkrasında yalnız hiyaneti vataniye 
ceraimi vardır. 

(C) fıkrasında «Devletin emniyeti dahiliye 
ve hariciyesini ihlâl etmek» ceraimi vardır. 

Hiyaneti vataniye ile Devletin emniyeti dâ
hiliye ve hariciyesini ihlâl ceraimi yekdiğeryle 
müterafik ve müteradiftir. Bâzı ahvalde birbi
rinden ayrılmaz bile. Simidi yekdiğeriyle müte
radif olan ceraimden birinin cezasını bir mah
kemeye verip, aynı fiil cümlesinden olan diğer 
ceraimi, o mahkemenin salâhiyetinden hariç tut
mak katiyen caiz olamaz. İstiklâl Mahkemesinin 
icra edeceği bütün tahkikatı takim eder; aka
metine badi olur. Binaenaleyh «B» fıkrasiyle 
beraber «C» fıkrasının dâhili salâhiyet olmasını 
teklif ederim. 

Ve Heyeti Celilerinin de bu hususta hakem 
olmasını rica ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hamdi 

Beyin mütalâası muvafıktır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Encümen izah et
sin. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim İstiklâl 
mahkemeleri.... 

REİS — Efendim, söz mü işitiyorsunuz? 
RAGIB B. (Kütahya) — Evet, söz istiyo

rum. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 

bendeniz kürsüdeyim. Evvelâ ben söyliyeyim. 
Hamdi Beyefendi refikimizin mütalâalarına iş
t irak edemiyeceğim. (Niçin sesleri) Niçin oldu
ğunu arz edeceğim : Mâlûmuâlileri kendi mü-
talâatmdan olan bir noktayı işaret edeceğim. 
Bir mahkemeye bir meseleye dair salâhiyeti rü
yet, vazifei rüyet verildiği takdirde o mesele 
ile müteradif sair mesail hakkında da salâhiyet 
verilmek esasını kabul buyurdular. Efendim, 
mâlûmuâliriiz bu husus bu kaidei hukükiyeye 
kabili tatbik değildir. Çünkü İstiklâl mahkeme
lerinin hikmeti teşekkülü ancak ve ancak (B) 
fıkrası, yani Hiyaneti Vataniye Kanununun ah-
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kâmına taallûk eden hususattır. (B) fıkrası 
2 Nisan 1339 tarihinde tadil edilen Hiyaneti Va
taniye Kanununun şümulü dâhilinde bulunan 
bilûmum ceraime taallûk etmektedir. Binaen
aleyh onun hududu, hududu tetkiki (B) fıkra
sının tetkiki suretiyle mahkemeye verilen dairei 
vazife gayet geniştir. (C) fıkrasında elimde 
mevcudolan Ceza Kanununun birinci babının 
ikinci ve üçüncü fasıllarında muharrer olan ce-
raim ise ayrı mahiyette ve bu keyfiyetle alâka
dar değildir. Gerçi siyasi bâzı ceraimin mahiyeti 
itibariyle siyasi bâzı aksamı ihtiva ederse de 
İstiklâl Mahkemesinden esas itibariyle büsbütün 
başka mahiyette keyfiyettir. İstiklâl Mahkeme
sinin gönderilmesiyle ve onun gönderilmesine 
istinaden esbabı mucibe ile (H) fıkrasındaki ce
raimin alâkası yoktur. Hattâ bendeniz de evve
lâ tereddüdettiğim halde bilâhara kanaati kâ
mile hâsıl ettim. İstiklâl Mahkemesinin şevkini 
ve rüyetini icabeden esbabı mucibe, ancak (B) 
fıkrasıdır. Yani Hiyaneti Vataniye Kanununun 
şümulüne dâhil olan ceraime maksurdur. Hiya
neti Vataniye Kanununun şümulünden hariç ka
lan ceraimi rüyet etmek ise, cinayet mahkeme
sinin salâhiyeti dahilindedir. Biliyorsunuz ki, ci
nayette istinaf usulü yoktur. Yalnız Temyiz 
usulü vardır. Emniyeti dahiliye ve hariciyeye 
taallûk eden ceraimin Cinayet Mahkemesine 
gitmesi demek hiçbir vakit onların niyetinin te
hiri demek değildir. Bilâkis bizim kabul ettiği
miz ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununda 
musarrah olan usul bunlar hakkında da mev
cuttur. Binaenaleyh bundan dolayı emniyeti da
hiliye ve hariciyemizin tehlikeye ve tereddüde 
düşmesi varidi hatır değildir. Bu itibarla encü
menin mazbatası Heyeti Celilenin maksadına 
ve memlekette vücudunu istediğimiz mahaki-
min tefriki vazaifi hususuna tamamen mutabık 
olduğu için bu teklifin reddiyle müşterek encü
men mazbatasının kabulünü teklif ederim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, bendeniz İstiklâl muhakemelerinin vazaifi 
tahdidedilsin, edilmesin, bu noktaya dair beya
nı mütalâa etmiyeceğim. Mademki mesele mazba
taya dercedilmiş ve celsei aleniyeye intikal ettiril
miş - ki maalesef olmuştur- caiz değildir. Her 
ne hal ise artık demek ki bu noktanın bendenizce 
arzında bir mahzur yoktur. İstiklâl Markemesini 
Hükümet teklif etmiştir. Hükümetin İstiklâl 
Mahkemesinin teşkilini hangi sebeplerle, hangi 

maksatlarla teklifettiği ve tahdidi vazaifi husu
sunda ne düşündüğü hakkında bir kere de Hü
kümetin dinlenmesi, ona göre vazaifin tahdidedil-
mesi lâzımdır. Onun için bir kere de Hükümetin 
dinlenmesi taraftarıyım. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Meclisi 
Âlice verilecek kararlara tevfikan icabeden ma
hallere İstiklâl mahkemeleri gönderilirse bu mah
kemelere kanunu mahsusunda gösterilen salâhi
yetlerden hangisinin istisna edileceği hakkında 
bir madde vardır. Muhterem Sabit Beyefendinin 
takrirleri de bu madde mucibince mahkemenin 
vazifesini tesbit etmek üzere encümenlere gitmiş, 
Encümenden bize mazbata gelmiştir. Yalnız ka
nunun bu bapta bize ifadesi; gönderilecek mahke
melere, bu kanununun lisaniyle bu mahkemelere 
verilecek salâhiyetlerden hagilerinin istisnasının 
tâyin edilmesi lâzımgeldiğini Meclis tâyin eder 
şeklindedir. Gerçi ifade mevcutsa da ve bunu 
tâyin etmek salâhiyetlerin hagisinin verilmesini 
de aynı zamanda tâyin etmek demek ise de bu 
tarzı ifade ve bu kanunun vaz'ı esnasında cere
yan eden müzakerat bir mahkeme bir yere gön
derildiği zaman onun hangi salâhiyetlerden tec
ridinin tâyin edilmesi noktasıdır. 

Binaenaleyh biz Hükümetin burada vukubul-
muş olan teklif atı ve o teklif atın fstinadettiği es
babı mucibeye binaen İstanbul'a gitmiş olan 
mahkemeye zemin, zaman, muhit itibariyle mev
cut salâhiyetin hangisinin verilmemesini tâyin 
etmek mevkiindeyiz. Bu salâhiyetlerden birisi 
kanunun metninde Hiyaneti Vataniye Kanununa 
temas eder ceraimin rüyeti, diğeri emniyet da
hiliye ve hariciyeyi selbedecek olan râdisat ve 
vekayi, diğer üçüncüsü askerî ve siyasî casusluk, 
siyasi suikast gibi üç esaslı nokta zikredildikten 
sonra muharebe ve seferberlik esnasında vukuu 
melhuz firar ve firarileri saklamak gibi birtakım 
ceraime taallûk eder. Bizim İstanbul'a gönder
diğimiz İstiklâl Mahkemesi salâhiyetinden hiç 
şüphesiz kanun mucibince mahkemeye verilen sa
lâhiyetlerden bugünün zemin, zaman ve ihtiyaca-
tiyle alâkadar olmıyan ve vakti seferberiye ve 
askerlere ve asker firarilerine aidolan kısmı tef
rik etmek icabeder. Fakat, bendenizin fikri âci-
zaneme göre bu salâhiyetten yalnız hiyaneti vata
niye kısmını mahkemeye verip de emniyeti dahili
ye ve hariciyenin selbine ve hattâ bundan fazla 
olarak casusluk ve siyesî suikast maddesinin 
dahi istisnasına katiyen mahal yoktur, Muhte-

— 213 — 



î : 67 13 . 12 . 1339 C : 1 

rem arkajdaşıım Ragıb Efendi Hazretlerinin 
buyurdukları gibi bu meselenin fer'i dahi cel-
sfei hafiyede müzaikere edilse daha açık ve va
zıh olaralk söylenmesi icabeden bir nokta var
dır ki bu celsede ımüımlkün olduğu kadar izah 
^edeceğimi zannediyorum. O noktada dahilî ve 
haricî suikast tertibatlarınım ve sair tertibat
ların tehlikesi buraya bu mahkemenin gön
derilmesi için bir sebep teşkil eder. istiklâl 
Mahkemesinin 'gönderilmesine karar vermekli-
ğimiz; yalnız hiyaneti vataniye değil, içerisin
de hıyanet vataniye cüıımü bulunması muhte
mel olan, fakait, dahilî ve haricî esbabı siya-
siyenim ihtilât etmiş olması mahzuruna ipitina 
eder. Sarahaten emniyetti dahiliye ve hariciye
nin sellbine aidolan eeraimi İstiklâl (mahkeme
lerine verdiğimiz salâhiyet dâhilinde katiyen 
çıkaranlayız. O valkit İstiklâl mahkemelerinin 
sebebi hayatına katiyen bir sied çekmiş oluruz 
Bundan başka işin mahiyeti esasiyesi, mah
kemenin âdil olan vicdanı ve icraatında ada
letle tebellür edecektir. Şu halde şu mücriım 
veya bu mücrimidir diye kimse hakkında kati
yetle hükmetmiyoruz. Cürümleri henüz taayyün 
etmemiştir. Belki hiçbir cürüm taayyün etmi-
yeC'ökitir. Herkesin temennisi budur. Mücrim 
'araınuaik, yoktan cürümlar talıarri etmek bu 
Meclisin hiçbir valkit şiarı, arzusu olmamıştır 
<ve hiçbir zaman oimıyacaktır. Fakat maksat 
cürümlerin mevcudiyetine alâmet olacak ve 
vatanın menafii aliyesinıe tesir edecek hadi-
satta cürülm var mıdır? Bunu aramak yine bu 
Meclisin birinci şiarı, birinci vazifesidir. Yal
nız bu Meclis mücrimler varsa onları bütün 
kuvvetiyle tecziye malksadiyle İstiklâl Mahke
mesini gönderimişltir. Efendiler! Böyle üçyüiz 
kişiden mürekkep bir Meclisi Âli nasıl olur da 
şu hâdisede şu kanuna tevfiki hareket edecek
tir. Ortada bir cürüm var mıdır, tebeyyün et
ımiş miklir? Tebeyyün etmemiş olduğuna na- . 
zaran tebeyyün öden cürüm, hangi kanuna 
tevfikan hallolunacaktır? Bunu burada tah
minen, gıyaben ve faraziyat ile nasıl tahmin 
ederiz1? Eğer hakikatte mevcut bir cürüm var

sa bunları arasınlar tecziye etsinler ve mem
leketin ımenafii âliyesin'i kurtarsınlar diye bu 
mahkemeyi göndendik ise bu mahkemeyi gön
dermeye saik olan bütün esbabı mucibe ile 
tecihiz etmek mevkiindeyiz. Biz ımahkeımeyi bu 
salâhiyetlerle -teçlhiz ettikten sonra neticei tet-
kikatta hiçbir cürüm görülmezse alâkadar zan
nedilen zevatı tahliye eder veyahut Hıyaneti 
Vataniye Kanununa temas etimyen, fakat bi
zim kendilerini ilzam etmemiz lâzım bulunan 
•emniyeti memleketi ihlâl edecek her hangi bir 
casusluk ceraimiyle müradif olacak her hangi 
bir cürme vâsıl olur ve bu eürıme vâsıl olun
duğu ve sizin tarafımızdan da mücehhez bu
lunmadığı takdirde, İstanbul'a gönd erimekteki 
maksat tamamen gayrimantıkî olur. Bu esbabı 
ımantılkıye ve fikriyeye mıebııidir ki: gönderdi
ğimiz hâkimleri, kendilerini tavzif ettiğiniz 
vazifeyi ifade kuvvetli bulundurmak için şu 
üç maddenin hükmiyle onları teçhiz etmek 
lâzıımdır. Ondan başlka salâhiyetleri mahkeme
ye vermek caiz olmaz. Sair mevad ve ceraiimin 
•üyefti salâhiyotinli mahkemeye vermek icabet-
mez. İcaibeıdenler şunlardır: Birincisi, hiyaneti 
vataniye cürmü, ikincisi; emniyeti dahiliye 
ve hariciyeyi sâlibolacak her hangi bir suikasdı 
siyasîy, üçüncüsü; Siyasî, askerî veya vesair su
rette casusluk. Malûımuâliniz bizi bu harekete 
sevk eden estoabın içerisinde vesaikim alınmış 
olması ihtimali varıdır. Bunların arasında ca
susluk gibi birtakımı ihtiimala.it da vardır. Bun
larla da alâkası meydana çıkabilir. Bu takdir
de İstiklâl Mahkemesinin bu maddenin sala
hiyetliyle teçhiz edilmesi içlin bu teklifi yapıyo
rum. Takrirle de arz edeceğim. (B. C. D.) fık-
ıralariyle İstanbul'a gönderdiğimiz İstiklâl 
Mahkemesi teçhiz edilmelidir ve salâhiyeitler'in 
diğer fılkraları hariç kalmalıdır. 

REİS — Efendim hafi celsenin akdine da
ir Hükümetin teklifi vardır. Samiîn lütfen sa
lonu tahliye etsin. 

(Salon samiîndeın tahliye edilmiştir) 

Hitamı Celse saat : 2,30 

(ikinci ve Üçüncü Celseler hafidir.) 

http://ihtiimala.it


Dördüncü Celse 

Bed'i müzakerat saat : 5,30 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mamhud Bey. (Siird), Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahip) 

REİS — Celsei aleniyeye geçirtmiştir. İs
tanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin salâhiyetine 
dair Râsih Efemdiriin vermiş olduğu takrir tâ
yini esamiyle reye vaz'edilmiş; (89) kabul, (63) 
ret vıe (6) kişi de müsiteıikif kalmışjtır. Bina
enaleyh Râsih Efendinin takriri ekseriyetle ka
bul edilmiştir. (1) 

Cumartesi günü saat birbuçukta ietima et
mek üzere Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakarat saat : 5,33 

(1) Bu takrir 69 ncu İçtimain sonunda 
münderiçtir. 
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İstanbul İstiklâl Mahkemesi Heyetinin, istiklâl Mahkemesi Kanununun üçüncü madde
sindeki fıkralarda muharrer esaslarla salahiyettar kılınması hakkında Antalya Mebusu 

Bâsih Efendinin takririnin neticesi ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müntenkifler 

(Kabul edenler) 

Ardahan : Halid Paşa. Adana : Zaımir Bey. 
Aksaray : Neşet Bey. Amasya : Esad Bey; Na
fiz Bey. Antalya : Hasan Bey, Rasih Efendi. 
Antalya : Hasan Bey, Rasih Efendi. Aydın : 
Dr. Mazhar Bey, Zekâi Bey. Ordu : Hamdi 
Bey.. Ertuğrul : Ahmet îffet Bey. Dr. Fikret 
Bey. Ergani . Kazım Vehbi Bey. izmir : Seyyid 
Bey, Mahmud Celâl^ Bey, Mustafa, Necati 
Bey, Osmanzade, Hamdi Bey, İsparta : Hafız 
İbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi, İstan
bul : Dr. Refik Bey, Süleyman Sırrı Bey, 
Ali Fethi Bey, Yusuf Akçura Bey, Elâzız : 
Hüseyin Bey, Muhiddin Bey, Mustafa Bey, 
İzmit : İbrahim Süreyya Bey, Safvet Bey, Bit
lis : Resul Bey, Bursa : Mustafa Fehmi Efen
di, Bozok : Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey, 
Salih Bey, Avni Bey, Bolu : Cevad Abbas 
Bey, Şükrü Bey, Tekirdağı : Cemil Bey, To-
kad : Mustafa Vasfı Bey, Çorum : İsmail Ke
mal Bey, Dr. Mustafa Bey, Dersim : Şükrü 
Bey, Zonguldak : Hali Bey, Ragıb Bey, Tu-
nalı Hilmi Bey, Siird : Halil Hulki Efendi, 

158 
89 
63 

6 

Siverek : Cudi Paşa, Kadri Bey, Mahmud 
Bey, Saruhan : Mustafa Feyzi Efendi, Trab
zon : Ahmed Muhtar Bey, Nebizade Hamdi 
Bey, Abdullah Bey, Hasan Hüsnü Bey, Ga-
zianteb : Hafız Şahin Efendi, Ferid Bey, Ka
resi : Kâzım Paşa, Karahisarı Şarki : Ali Sü-
ruri Efendi, Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref 
Bey, Musa Kâzım Bey, Kastamonu : Ali 
Rıza Bey, Kozan : Ali Saib Bey, Konya : 
Mustafa Efendi, Gelibolu : Celâl Nuri Bey, 
Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, Kângın : Ri-
fat Bey, Ziya Bey, Telât Bey, Kütahya : Ah
med Ferid Bey, Ragıb Bey, Receb Bey, Nuri 
Bey, Giresun : Tahir Bey, Lâzistan : Ekrem 
Bey, Rauf Bey, Fuad Bey, Mardin : Devriş 
Bey, Abdürrezzak Bey, Necib Bey, Maraş : 
Midhat Bey, Malatya : İsmet Paşa, Mah
mud Nedim Bey, Menteşe : Şükrü Kaya Bey, 
Yunus Nâdi Bey, Muş : Hacı llyas Sami 
Efendi, Osman Kadri Bey, Rıza Bey, Van : 
Hakkı Bey, Münib Bey, 

(Reddedenler) 

Ardahan : Talât Bey, Adana : Kemal Bey, 
Aksaray : Mustafa Vehbi Bey,' Ankara : İh
san Bey, Hilmi Bey, Edirne : Faik Bey, 
Ordu : Faik Bey, Erzincan : Sabit Bey, Er
zurum : Halet Bey, Câzim Efendi, Ruşder Pa
şa, Ziya Bey, Ertuğrul : Halil Bey, İsparta : 
Mükerrem Bey, Eskişehir : Emin Bey, Arif 
Bey, Abdullah Azmi Efendi, İçel : Hafız 
Emin Efendi, Dr. Tevfik Bey, Bolu : Mehmed 
Vasfi Efendi, Biga : Şükrü Bey, Tokad : 
Bekir Sami Bey, Canik : Cavid Paşa, Sü
leyman Neemi Bey Çatalca : Şakir Bey, Ço
rum : İsmet Bey, Münir Bey; Dersim : Fe
ridun Fikrî Bey, Denizli : Dr. Kâzım Bey, 
Diyarbekir : Şeref Bey, Sivas : Şefik Bey, 

Süleyman Sırrı Efendi, Rahmi Bey, Kırk-
kilise : Dr. Fuad Bey, Karesi : Ahmed Sü
reyya Bey, Haydar Âdil Bey, Osman Ni
yazi Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Bey, 
Vesbi Bey, Karihasarı Sahib : Sadık Bey, 
Kastamonu : Hâ'lid Bey, Konya : Hacı Bekir 
Efendi, Tevfik Fikret Bey, Kâzım Hüsnü 
Bey, Musa Kâzım Efendi, Naim Hâzim 
Efendi, Kırşehir : Ali Rıza Bey, Kayseri : 
Ahmed Hilmi Bey, Dr. Hâlid Bey, Gümü
şane : Zeki Bey, Kângın : Mustafa Abdül-
hâlik Bey, Mersin : Besim Bey, Niyazi Bey, 
Maraş : Hacı Mehmed Efendi, Niğde : Ha
zım Bey; 
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Müstenkifleir 

Artvin : Hilmi Bey, İzmir : Rahmi Bey, 
İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Bolu : Emin 

Cemal Bey, Kastamonu : Hasan Fehmi Efendi, 
Mardin : Abdülgani Bey. 

TASHİHLER 

Altmışbeşinci İçtimain yüzyetmişbirinei 
safihesinde tashihat sütunundaki 2, 2 ve 32 sa-

hife numaralı tashihler onaltmcı İçtimaa 
aittir. 

» e « 
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