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REİS ; İkinci Reisvekİli Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz ÂK Bey (Yozgat) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık okuna- (Kâtip Muhittin 'Baha 8ey zaptı sabıkı okudu) 
cak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinin Celse 
İkinci Rdsvekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat İki buçukta içti
ma etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. 

Düşman istilasından kurtulan mahallerde eshabının 
firarına mebni sahipsiz kalan emvali menkule ve 
mezruat hakkında Heyeti Vekile Riyaseti Celilesin-
den mevrut teklifi kamım Kavanini Maliye Encüme-

— 72 — 
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nine, sulh mahkemesi kanununun üçüncü maddesi
nin tadiline dair Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin teklifinin nazarı dikkate alınmasına dair Layi
ha Encümeni mazbatası Adliye Encümenine, M e ka
tibi Harbiye talebesine şehri beşer yüz kuruş İtasına 
dair Diyarbekİr Mebusu Hacı Şükrü Beyle refikinin 
teklifinin nazarı dikkate alınmasına dair Layiha Encü
meni mazbatası, Müdafaai Milliye ve Muvazene encü
menlerine, İstinaf mahkemelerinin lağviyle mehakimin 
bidayet ve temyiz derecelerine 'hasrı lüzumuna dair 
Siirt Mdbusu Mustafa Beyin teklifinin nazarı dikka
te alınmasına dair Layiha Encümeni mazbatası Adli
ye Encümenine tetkikatı temyiziyede şeraiti temyizi-
yenin tadili lüzumuna dair Diyarbekir Mebusu Ham
dı Beyin teklifini nazarı dikkate alınmasına dair La
yiha Encümeni mazbatası Adliye Encümenine hava
le ve İstanbul'da hiç bir kuvveti temsil etmeyen di
vanı harp ve mahkeme namı tahtında birtakım vatan
daşların idamına hükmeden azalarla müstantiklerin 
ve bunlara müteferri memuriyette bulunanların im
hasına 'her müslümanın salahiyettar olduğuna dair 
Saruhan Mebusu Reşit ve aynı mealde Kastamonu 
Mebusu Abdülkadir Kemali Beylerin tekliflerinin 
reddine dair layiha mazbatası kıraat ve Abdülkadir 
Kemali Bey teklifini geri alarak encümen mazbatası 
kabul ve Reşit Beyin teklifi reddedilmiştir. îdi ezhi 
tebrikine dair mehali muhtelifeden mevrut telgrafla
ra Divanı Riyasetçe cevap yazılması kabul ve Yoz
gat'ta vaki olan İçtima netayicini miübeyyin Yozgat 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti riyasetinin ve Büyük Mil
let Meclisi müzakerattna nazaran intizarları dairesin
de ifayı vazife edilmediğine dair Kırşehir Müdafaai 
Hukuk Cemiyetlerinin telgrafları ve Ankara Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinin sulh muahedesi aleyhindeki ne-
ticei mukarreratı kıraat edilerek Divanı Riyasetçe 
münasip birer cevap itası takarrür etti. Bolu diva
nı harbince hapis ve nefye mahkum edilmiş mücri
mini siyasiye İle umum maznuninİn, katiller müstes
na olmak şar ti yi e afları hakkında Bolu Mebusu Fuad 
Beyle rüfekasmın teklifiyle Uluburlu ahalisi için 
muktazi kerestenin katına müsaade itası hakkında 
İsparta Mebusu Hacı Tahir Efendinin takriri Layiha 
Encümenine havale edilmiş ve mehali muhtelifede 
azami mukavemetin ihzarı İçin salahiyeti mahsusayı 
haiz zevatın acilen teşkilata memur edilmesi hakkın
da seksen imzalı takririn derdest bulunan ruznameye 
ithali kabul edilmiştir. Altmış kişilik bir heyetin Otu
rak istasyonundaki rniişabedatını havi telgraf okun
du. Batum Mebusu Ali RIZP Efendinin mazbata; İn-
tihabİyesj kıraat ve mumaileyhin mebusluğu kabul 
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olundu. Seferberlik bidayetinden bu ana kadar me
murini mülkiye ve askeriyeden irtikâp ve irtişa ve ih
tikâr suretiyle idhan servet edenlerin emvalinin mü
saderesine dair Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
teklifinin nazarı dikkate alındığına ve bunun için ay
rıca bîr encümen teşkiline dair Layiha Encümeni 
mazbatası kıraat ve Şükrü Beyin teklifi kabul edile
rek Adliye ve 'Maliye encümenlerine havale edildi. 
Layiha encümen mazbatalarının üç imza ile bulun
ması sebebi hakkında Refik Şevket Beyin beyanatına 
encümence verilen cevap üzerine mesele halledildi 
Müteakiben firariler hakkında layihai kanuni yenin 
müzakeresine geçilerek birinci madde hakkında ce
reyan eden müzakeratın kifayetine karar verildikten 
sonra beş dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil 
edildi. 

'ikinci Celse 
İkinci Reisvekilİ Hasan Fehmi Beyefendinin riya

setlerinde ikinci celse zevali saat dört buçukta inikat 
etti. Birinci maddenin tadili hakkında verilen tak
rirlerden Refik Şevket, Tu nalı Hilmi, Tevfik Rüştü 
ve Kângırı Mebusu Tevfik Beylerin takrirleri nazarı 
dikkate alınarak madde berayi tadil encümene ha
vale ve ikinci maddenin müzakeresi 'birinci madde* 
nin encümenden vüruduua talik edilerek muvakkat 
bütçe müzakeresine geçildi. Müzakerenin kifayetine 
ve maddelerin müzakeresine geçilmesine karar veri
lerek birinci madde okundu. Durudiraz müzakerat-
tan sonra Çorum Mebusu ismet Beyin teklifi veçhile 
altı aylık tahsisat avansı şeklinde bir kalem kabul 
edildiğinden takriri mezkûr birinci madde olarak 
tadilen ve layihai kanuniyenin ikinci maddesi tashi-
han kabul ve diğer maddelerin müzakeresine mahal 
kalmadığı takarrür ettikten sonra heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye vaz ve tasnifi ara için beş da
kika celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
jkİnci Reisvekilİ Hasan Fehmi Beyefendinin riya

setlerinde üçüncü celse zevali saat yedide inikat etti. 
Reye iştirak eden 90 zattan 14 redde karşı 76 reyle 
muvakkat bütçe kabul edildiği ve Cumartesi günü 
ruznameden kalan mevad ile muayyen saatte içtima 
edileceği Riyasetten tefhim ve saat yediyi beş da
kika geçerek celse tatil edildi. 

İkinci Reisvekilİ Kâtip 
Hasan Fehmi Muhittin Baha 

Kâtip 
Feyyaz Ali 

REİS ~ Zaptı sabık harkkmda söz isteyen var mı 
efendim? 



t : «3 ." 11 . 9 . 1336 C i 1 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1 Mayıs 1336 tarifimden 1 Eylül 1336 tari
hine kadar varidatı umumiyei devletin cibayetine 
mahsus beş aylık bütçe kanunu layihası ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

•MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Efendim, geçen celsede muvakkat bütçe hakkın
daki müzakerede İsmet Beyefendinin teklifleri veçhi
le iki madde tespit edilmiş ve Heyeti umumiyenizce 
de kabul edilmişti. Fakat bu iki madde ile kanunun 
ciheti tafbikiyesi temin edilmiş olmuyor. Encümenin 
tanzim etmiş olduğu mevaddı kanuniyede sondan 
ikinci üçüncü maddeler vardır ki, onlardan biri, mu
vakkat bütçe kanununun tarihî neşrinden itibaren 
meriyülîcra olmasına dairdir, diğeri de. Maliye Veki
li tarafından İcra «dilmesine müteallik salahiyetin 
bahsedilmesini mutazammındır. Şimdi bunların He
yeti aliyeniz tarafından kabul edilmesini teklif edi
yorum. Yani İsmet Bey tarafından teklif edilip de 
ve kabul ettiğimiz mevadın aşağısına ilave olunmak 
ve ikinci, üçüncü maddeleri teşkil etmek üzere ka
bulünü teklif ederim.. 

1. — Burdur Mebusu Şevket Beyin vefatı. 
'REİS — Efendim dün Cuma ve tatil olmak do

layısıyla öğleden sonra daireye uğramıştım. Rüfeka-
daa Burdur Mebusu Şevket Beyin vefatını haber al
dım. <AHah rahmet eylesin sadalarO idare ve muha
sebe memurlarından bir zatı teçhiz ve tekfinine tayin 
ettik. Cenazesi de bağda bulunan ailesi nezdinde 
araba ile buraya celbolundu. Cuma olmak hasebiyle 
müsellah asker getirmek mümkün olmadı. Mevki ku
mandanı bey de teşrif ettiler. Burada bulunan rüfe-
ka ile Meclisi aliniz namına bendeniz cenaze mera
simine iştirak ettik ve Hacıbayram Veli Camii Şeri-
findeki kabristana defnedümiştir. (Allah rahmet ey* 
leşin sadaları). 

Ailesine Meclis namına taziyetname yazarız. Mer
hum Meclisin ilk küşadında 'Meclise dahil olmuş ve 
tahsisatına mahsuben dokuz yüz lira para almış bir 
buçuk, iki ay sonra hastalığına binaen mezuniyet al
mış ve 6 Temmuz sene 1336 da hastalığı dolayısiyle 
bir bucuk ay mezuniyet verilmiş, Meclisi aliniz tara
fından verilen bu bir buçuk ay* ikmal ettikten sonra 
hastalık artmış, yirmi gün kadar da gayri mezun gi-

REIS — Efendim, Fuıt Beyefendinin teklifi, dün 
kabul edilen muvakkat bütçenin son maddesi olarak 
kabulü zaruri olan iki maddenin zühulen terkine ait
tir. Binaenaleyh zaptı sabıka taalluk etmez, zaptı sa
bıkı aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul edildi. 

BİR MEBUS BEY — Diğeri şekle ait olduğu için 
o da reye konulsun. 

RBİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazbata 
muharriri Fuat Beyin teklifi üzerine üçüncü madde 
olmak üzere '(işbu kanun tarihi neşrinden meriyülic-
radır) demek lazımgelir. (İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır) bunu muvakkat bütçe kanu
nunun üçüncü maddesi olmak üzere kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu efen
dim. 

'MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Dördüncü madde olmak üzerede bunu 
kabul buyuranlar el kaldırsınlar... Bu da kabul edil
miştir. 

bi yatakta yatmıştır. (O tabii mezundur sadaları) ya
takta son günlerini geçirmiş, tabii mezundur. Efen
dim bu suretle malumu aliniz, evvelce kabul ettiğiniz 
kanun mucibince tahsisatın tamamına müstahak ol
mak için dört ay Mecliste fiilen İsbatı vücut etmesi 
lazımgeürdi. Şu muhik olar; hastalık gibi bir maze
ret dolayısiyle tahsisatının tamamen itası lazımgelir 
zannındayım. (Hay hay sadaları). Müsaade buyurun 
Meclisi alice tahsisatının tamamen itasını kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. (Müttefikan sadaları) 
Kabul edilmiştir efendim. Daha bir cihet vardır. 
Efendim Meclisi ali açık bulunduğu zamanlarda ve
fat eden zevatın teçhiz ve tekfin masrafım vermek 
usuldendir. Bu usul yalnız Meclisin açık bulunduğu 
zamana aittir. Eğer bu zat hakkında da bu usul ka
bul buyurulursa <4 853) kuruş teçhiz ve tekfin mas
rafı olmuştur. Tahsisatından katetmeyerek Meclisi 
aliniz namına bunun sarfım kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... Kabul buyuru] muş tur. 

NEBİL EFENDİ {Karahisansahip) — Bir nokta
yı nazari dikkati alilerine arz edeceğim. Dün cenaze 
oraya defn olunacağı zamanda kabristan parası 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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(fiye 40-50 lira para istenmiş. Bunun sebebini anlaya
madım. <0 olamaz sadalan). 

TEVFİK SFENDÎ <Kângırı) — Ayrıca ahkâmı 
fikhiyesi var efendim. Arazi mülk ise tabi satın alınır. 

2. — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine 
dair fföyöft Millet Meclîsi Riyaseti tezkeresi* 

REİS — Divanı Riyasetin bir (tezkeresi vardır 
efendim: 

Azayi kiramdan mezuniyet talep eden zevatın me-
zuııryeüea Divanı riyasetçe müzakere edildi. Kabul 
edilen kanun mucibince Büyük Millet Meclisine dört 
ay devam «dip ikmali vazife edenlerden tercihan, me
zuniyet talep edenlerin defterini Meclisi âlinize sevk-
ediyor. îstaribuldan gelen rüfeka için de, onlar tahsisat 
devre&ini Istaobulda ikmal ettitolerine göre, bir ay ifa
yı vazife ettikten sonra mezuniyet talep etmeyi pren
sip olarak kabul ettik. Büyük Millet Meclîsi azaları
nın tahsisata tamamen kesbi istihkak etmeleri için 
dört ayı ikmal edenleri tercihan bu defterde tespit ey
ledik. Defter okunacaktır. Okunduktan sonra reyi âli
nize müracaat ederiz, 

Heyeti Umımriyeye 
tzin talep eden azayi kiramın muameleleri tetkik 

olunarak şeraiti âtiye dahilinde kabul edilen izinler 
âtideki listede gösterilmiştir. Heyeti umumiyettin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. M. ikinci Reis VeMi 
Hasan Fehmi 

'1. Büyük (Miflet Meclisine intihap edilen zevat
tan dört ayı ikmal edenlerle ikmalden bir hafta nok
san olanlara da izin verilmesi şayanı kabul görülmüş
tür. 

2. îstantbul mebuslarından Meclise iltihak eyle
yenlerden dört ayı ikmal edenler. 

tzin listesi 
Kaç matı 

•Dairei intiha- izinli gi-
fciyesi tsmd deceği 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY ı(Karahisamahip) — 
Bunlar dört ayı ükmal etmiş midir?. 

RBÎS — EfendSm bu zevat dört ayı ikmal edenler
dir. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY <Karahisarısahİp) — 
Bendeniz okunan esami içerisinde bazı esami hatır
lıyorum ki, dört ayı ikmal etmemiştir. 
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RHİ5 — Efendim malûmu âliniz kalemde tutulan 
defter ve kuyudattan istihraç edilen netayice göre me-. 
zuniyet verilmiştir. 

KAJDR't AHMET BEY {Dİyarbekir) — Beyefendi 
»bendeniz Hamdı Beyle beraber «efelik, şimdi ismim 
yoktur. Hamd'İ 'Beyte !bİr arabada geldi. 

RETS — Efenden zatı âliniz her halde mezuniyet 
aldınız. Müsaade buyurursanız biraz tafsilât vereyim. 
Efendim defter üzerine tetkifcat icra edildi. "Birinci 
defterde dört ayı ikmal işin dört günü kalanları İk
mal etmiş gibi addettik. Bir haftadan fada günü 
kalanları ikinci deftere 'bıraktık ki, bir hafta sonra 
Meçlisi âlinize sevkedeceğiz. Binaenaleyh kalemden 
bize verilen defterde, azayi kiramın Meclise duhuli 
nazarı i t ibare alındı. Müddeti mezuniyetlerini tabii 
tenzil ediyorduk. 

KADRıt AHMET BEY (Dİyarbekir) — Beyimde 
yoruluyorsunuz, İkimıİzde bir geldik. 

REİS — Belki kalemde bir yanlıştık olabilir. Eli
mizdeki defterin tatbikatı netayicinden bahsediyo
ruz, Netayici ara ediyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 
Kalem bir defa daha tetkik eylesin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
fıer zatin müddeti mezuniyeti talebine göre mi tayin 
ediliyor, yoksa Dîvanı riyaset mi takdir ediyor? 

RIEÎS — Mezuniyeti bilâ müddet tsteyentere âza
mi altı ay veriliyor. Çünkü zaten şimdi beşinci ay-

3. — i J 

/, — Hazinei malîye namına çıkarılacak kıymetli 
evrak hakkında kanun lâyihası. 

R'EÎS — ıJGfendıim Hazinei maliye namına çıkarı
lacak kıymetti evrak 'hakkında tanzim 'kaman lâyihai 
kanuniye *Ie esbabı mucibe mazbatasının gönderildi
ğine dair Heyeti Vekitenin tezkeresi var. Kavanrnİ Ma
liye ve Muvazene Encümenlerine havale ediyoruz. 
(pekâlâ «adaları.) 

2. — Defteri hakanı rüsumu hakkında kanun lâ-
ylhast. 

IRIETS — 'Defteri hakani rüsumu hakkında Heyeti1 

Vekrlenkı teklifi kanunimi. Bunu da 'Emvali gayrimen-
kule ve M Uvazene (Encümenlerine veriyoruz. 

3. — Mevadı hukukiye ve cezaiye harçlarından ba
zı aksamının tezyidi hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Mevadı hukukiye ve cezaiye harçlarından 
bazı aksamın tezyidi hakkındaki lâyihai kanutıiyenkı 
ve esbabı mucibe mazbatasının gönderildiğine dair 

dayız. Altı ay sonra on bir ay olmuş olur. Uzak yer
lere gitmek için bM müddet mezuniyet isteyenlere 
altı ay verdik. A&ı aydan fazla mezuniyet esasını ka
bul etmedik .Çünkü on birinci ay yola çdmrsa senei 
âtiye 23 nisanına ancak vasd olabilir diye düşündük. 
Diğer zevattan mezuniyet İsteyenlere, dairei intiha-
bîyesi 'Büyük Mifet Meclîsine yakın olanlara müm
kün olduğu kadar az mezuniyet verdik. Çünkü nisa
bı müzakereye halel gelirse kolayca telgrafla isteye
biliriz, Gelmezse .mezuniyetlerini Meclisi âti tezyit 
eder dedik,. 

SÜLEYMAIN SIRRI iBEY ^Yozgat) — Yozgat 
Mebusu Ahmet Efendiye iki ay verilmiş. Halbuki 
Vozgattan on sekiz saat uzak mesafede 'bulunan Ak-
dağmdan gelen bir mebusa bir buçuk ay mezuniyet ve
rilmiştir. 

REÎS — Müsaade buyurunuz Efendim 'bunu is
terseniz ayrı ayrı reye koyaftm. 

İNIEBFL EFENDİ! <Karahisarısahi») — Mezuniyet 
tajep eden rüîekayı muhteremden bazıları zanneder
sem memurdur. 'Bunlar hakkında ne muamele ya* 
pılaCak? Hangisim tercih ediyor, memuriyeti mi ter
cih ediyorlar, yoksa mebusluğu mu? 

REİS — Efendim okunan defter mucibince me
zuniyeti kabul buyuranlar eterini kaldırsın. 'Efendim 
defter mucibi ka'bul edilmiştir. Diğer zevatta, da ikin
ci def a olarak mezuniyet "Verilecektir. 

Heyeti Veki'lenin tezkeresi Adliye ve Kalvanini Maliye 
Encümenlerine veriyoruz, 

4. — KâtibiadS harçları hakkında kanun lâyihası. 
RElfS — KâMbiadiller hakkında Heyeti Vekitenin 

tektifi. Bunu da Adtfye *ve Kavaninİ 'Maliye Encümen
lerine gönderiyoruz. 

5. — Seriye harçlarından bazı aksamın tezyidi hak
kında kanun lâyihası. 

REİS — Serîye harçlarından bazı aksamının tezyi
di hakkında Heyeti VekiHenin teklifli, 

lltmiye ve Kavanlni 'Maliye Encümenlerine veriyo
ruz. 

6. — Nüfus harçlarmm tezyidi hakkında kanun lâ
yihası. 

REİS — Nüfus harçlarının tezyidî hakkmda He
yeti Vekİİenin teklifi kanunisi. Bunu da Dahiliye ve 
Kavaninİ Maliye Encümenine veriyoruz. 

7. — Akar vergisinin tezyidi hakkında kanun lâ
yihası. 

YIHALAR 
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REİS — Akar verdisinin tezyidine daîr lâyihai 
kanuniye hakkında 'Maliye Vekâleti tezkeresi Kam
ilini Maliye ve Muvazeaei Malîye Encümenine veri
yoruz. 

8. — Muinsiz efrat ailelerinin infakı hakkında ka
nun lâyihası. 

jRBtS — Muinsiz efrat ailelerine dair Heyeti Ve-
küetıin tekKfi. Müdaifai Milliye ve ÜCavanini Maliye 
EacUmenlerine veriyoruz. 

°. — Kaza matmüdürlerinln Maliye vekillerince 
tayini hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Kaza ımlmUdürlerînin Maliye Vekâletin
ce tayini 'hattındaki teklifi kanuni. Bunu da Kavara
na Maliye Encümenine gönderiyoruz 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karalıİsansarkİ) — Eten
dim müsaade duyurulur mu? Mehafumi şeriyeye dair 
atan 'lâyiha İlmiye Encümenine gönderiliyor, JHatfbuki 
Mehâkimi Seriye Adliye Encümenine aittir. 

4. — TM 

l. — İçel Mebusu Ali Efendinin, düşmana karsı 
ittihazı icabeden teâabire dair teklifi kanunisi 

l, — Mardin Mebusu Mitat Bey ve arkadaşları
nın, Sûrayi devlet makamına kaim olacak bir heyet 
teşkili hakkındaki kanun lâyihasının biranevvel mü
zakeresine dair takriri ve Şûrayı devlet teşkili hak
kındaki kanun lâyİhasmm Büyük Millet Meclisi İcra 
Riyasetine takdim olunduğuna 'dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi 

Huzuru Rryasetpenalırye 
Memurin muhafcematı kanununun Şûrayı dev

lete ait ahkâmının tatbik ve infazı için bir merci ta
yin ile memuriıiHi mağduriyetlerine mahal bırakma
mak üzere Şûrayı devlet makamına, kaim olacak bir 
'heyet teşkili hattında mukaddema Dahiliye Encü
meninden verilen mazbata ve teklif olunan kararname
nin bu bapta dlairei intihabiyenTİzden tevali etmekte 
•olan müracaatlara nihayet verilmiş olmak ve bakterin-
da tahkikat icra edilmiş olan memurların sürünmesi
ne mahal kalmamak üzere Adliye Encümenine vak
tiyle havale edilerek henüz gelmediği amaşrldığından 
mevkii müzakereye konulmasını tefcüf edere. 

7 EyKa 133tf 
(Mardin IMardİn 

Esat İbrahim 
'Mardin 
IMHatf 

REİS — Evet Efendim Adliye Encümenine aittir. 
Ofcuretie tashih ederiz. 

10. — 'Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiye* 
si muvakkat bütçe kanunu lâyihası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cemilesine 
Senei maliye haziranından eylül gayesine kadar 

matbuat ve İstihbarat müdüriyeti umumiyesince tan
zim kdınan dört aylık muvakkat 'bütçe kanun lâyiha
sı Heyeti Vekilenin S - IX - 1396 tarihindeki İçtimain-
da tasvip edilmiş ve teravi müzakere Riyaseti Celbe
lerine tevdSi takarrür etmiş olmakla İfayı muktazasım 
rica ederim. Büyük MiHet MeoKsi Reisi 

Mustafa Kemal 
REtöS — Efendim, Muvazene iEncümenine veriyo

ruz. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Bey bu ne İpin 

umumi bütçeye iühai edSmeınrstir? 
REİS — YetİsMrüemerniştİr, 

JFLER 

REftS — Düşmana karşı icabeden tedaime dair 
İçel Mebusu Ali Efendinin telcKi kanunisi var, onu 
da Lâyiha Encümenine veriyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

3 Eylül 1336 tarih ve $64 « 1«6 numaralı tahriratı 
aliyeleti cevabıdır: 

'Şûrayı devlet teşkiline dair olan projenin 25 Ağus
tos 1336 tarih ve 3352 numaralı tezkere! senatveri ile 
Büyük Millet Meclisi tcra Riyaseti CeKıtesine tak
dim kılındığı maafthtfcam maruzdur efendim. 

7 Eyîül 133Ö 

Dahiliye Vekâleti Na. 
Dr, Adnan 

REİS — Bu bir malûmat kablindendir. Lâyihai 
kanuniye geM&i zaman İâzımgelen müzakereyi yapa
rız ve ait olduğu encümene göndeririz, 

•MUSTAFA NECATİ <BEY (Samban) — Bu ka
nun zaten Adliye Encümenine gitti. 

2. — Tüisenİ maddesinden 3 seneye mahkûm Se-
lâttiğîn Hamzabey Mahallesinden Osmanoğht îsmailht 
bakiyeî müddeti cezaiyesinin affına dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi, 

5. — TEZKERELER 
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REİS — (Efendim, Filişetfi maddecinden do&yı 
üç seneye mahkûm îsmaMin Adliye Vekaletinden ge
len evrakım Adliye Encümenine tevdi ediyoruz. Ev
rakı varide meyanmd&duv Bunlar geldikten sonra mü
zakere ederiz. 

TIAHSÜN İBEY (Aydın) — Oyte cezalar affedü-
mez. 

S. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Konya'da bulu
nan VSâyatı Şarkiye Muhacirleri maaşlarmm tesviye 
ettirilmesine dair takriri hakkında Maliye Vekâleti 
teskeresi 

'(Kâtip, Bitlis Mebusu Resul Beyin takririne ceva
ben varit o$an Maliye Vekâletinin tezkeresini okudu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiüesine 
Muhacirinin vakit ve zamaniyfe mahallerine ret ve 

iadesi esbabının isükmali ve tafsilâtı saireye <Mr tak» 
rîben ttir ay evvel takdim etmiş olduğumuz takrir mös-
tacetiyet karariyle Dahiliye Encümenine tevdi buyu-
mlmuş iâL Dahiliye Encümeni şimdiye tadar tatvik 
ve tehir ederek vaktin imrar ve muhacirinin sefaleti 
hayatiye teinde perişan edilmesini intaç etmiş ve Hay
mana kazası dalhünde muhacirinin cebren mahallerin
den İhraç ve 'bu sırada ahalii maİMÖye tarafından 
dört şahsın da bu yüzden katledilmiş olduğu işiti'l-
miştîr. Takriri mezkûrun bu gün ceibifle neticeye rap
tı ve şimdiye kadar sebebi tavik ve tehirinin encü
menden tahkikini tekrar arz ve tekSf eyleriz, 

Bitik Bİttİs 
Kadri Saıdulah Resul 

Vatı Erzurum 
Hakkı Asım 

7. — Müdafaada ısrara dair Kayseri mütesarnf-
lığmm telgrafL 

2. — Müdafaada ısrara dair Kângtn Müdafaai 
hukuk riyasetinin telgrafı. 

3. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin mezuniyet 
talebine dair takriri. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiüesine 
Hastalığım ve tedaviye olan İhtiyacım merbutan 

takdim kitnan rapordan anlaşılacağından mezkûr ra
porda gösterilen tedavi müddetinin Divanı Riyaset ta
rafından kabulü üe Heyeti Cetifeye arzını rica ve is
tirham eylerim ferman. 

•17 Ağustos 1336 
Kütahya Mebusu 

Hayda* 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celhesine 
M i s Mebusu Resul Bey tarafından verilen tak

rir ile bu hususa dair Dahiliye Encümenine tanzim 
ve Heyeti Urautniyece kabul edilen mazbata suretleri 
leftfen irsaj 'kılındığı beyanı âHsiyle neticesinin arz ve 
mbası şerefvarîd olan 10 Ağustos İTO tarihli ve 121/ 
442 numaralı tezkerei aiiyeforinde emrü İşar buyurul-
muştur. Konya vilâyetinde bulunan muhacirinin ma-
sarifatının tediyesi muhtelif tarJhlerdie vilayet defterdar
lığına tebliğ kılındığı gibi hanedanlık tertibinden şeh
rî maktuan yevmiye almakta olan vüâyatı şarkiye 
müzecilerinin a'Vdet zamanının takarrüp eylediği su 
«ırada katı İka edeceği su i tesir tıoktai nazarından caiz 
hulunmadığı ve esasen verilen yevmiyeler aMerinîn 
temini iaşeleri için aileleri namına verilmesi iktiza; 
edeceği cihette zamanı avdetlerine kadar devamı tedi
yesi tuzumu da 29 Temmuz 1133*6 tarihli telgrafla Kon
ya vilâyeti defterdarlığına bildirilmiş ve Akşehir mal
müdürü hakkında icra kılınan tahkikatı havi fezleke 
sureti de merbutan takdim Mındı. Olbapta emrü fer
man Hazrett menleMUemrindir. 

<8 Eylül 1336 
'Maliye Vekii 

Ferit 

RBİ'S — (Resul Beye hitaben) : Resul Beyi Zati 
âtinizin verdiği suale cevaptır. Başka «öz söyleyecek 
misiniz, söz istiyor musunuz? 

RESUL BEY (Bitlis) — Hayır efendim İstemiyo
rum. Bu mesete bitmiştir. 

REİS — Müdafaada ısrara dair Kayseri mütesar-
rifi ile KSngırı Müdafaai hukuk riyasetinin telgrafı 
var. Bunlara da sabıkı misiflû Divanı Riyaset îcabeden 
cevabı verir efendim. 

REİS — Bu mezuniyet geçen müddete aittir. Onun 
için heyeti âliyenize sevkedüiyor. Tasvip ederseniz ta
bii ona göre muamele yaprlır. Tasvip etmezseniz kıs-
tafyevm yapılır. Kabul edenler lütfen eHerini kaldır
sın. Ka'bül edilmiştir. 

4. — Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin, mezuni
yet talebine dair tdkHrU 

(Kâtip Oümüşane Mebusu Mustafa Beyin me
zuniyet tezkeresini okudu): 

8. — MUHTELİF EVRAK 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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Riyaseti Celiieye 
Bayram tatili dahil olmak üzere on beş gün me

zuniyet ita buyurulmasını Heyeti Umumiyeden rica 
eylerim. 

İ2& Ağustos (1336 
Gümüşane Mebusu 

Mustafa, 
RT3ÎS — Bu mezuniyette geçen müddete aittir. 

Onun için Heyeti Âliyenİze sevkedİIiyar. Tabii bu
na da tasvibiniz veçhile muamele yapılır. Kabul eden
ler Kirfen eüerind kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5.: — îsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin, 
mezuniyet talebine dair takriri. 

Ankara'da 'Büyük Millet Meatrsi Riyasetine 
©ir haftalık mezuniyetim yarın hitam bulacaktır. 

Liva muhtacı irşadı r. İrşada devam olunmak Üzere 
yirmi gün müsaade buyıtrubnsını istirham eylerim. 

116 - VIH - 1336 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
BtR MEBUS «BEY — İmza kim? 
KATÎP MUBTnttN "BAHA BEY — Hüseyin Hüs

nü İsparta. 
(REİS — Efendim, kabul buyuranlar fütfen etlerini 

kaldırsın. Kabul buyurulmuştur efendim. 
'(Kendisi geimigfcir «adaları.) 
REİS — 'Efendim, 'bu zat bayramda bir hafta me-

zunen 'g'itti, {kinci bir hafta mezuniyet almak İçin Es-
kisehirdien müracaat etti. Kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6, — Meclîs azasından bir zat namma Bayazît 
bidayet ceza mahkemesinden gönderilen celp müzek
keresi. 

RflttS — Efendim, Bayazit ceza mahkemesi rtife-
kadan bir zate maznun sıfatiyfe tebliğ edilmek üzere 
Riyasete bir celp müzekkeresi gönderiyor. Geçende 
Karahisan Şarki Mebusu iMemduh Efendi hakkında 
Heyeti Celilenizin ittihaz ettiği karara göre, Riyaset 
bu celp müzekkeresinin tebliğine vesatet etmeksizin 
Heyeti Celilenizin nöktai nazarını anlamak istedi. Mu
hakemenin tehiri veyahut celbin tebliği ve cetp tebliğ 
edildiği takdirde muhakemenin devamına; zımmi mu
vafakat verilmiş olacaktır. Arzu buyurursanız ruzna-
memize alalım. Arzu buyurulursa Adliye Encümenine 
verdim. (Adliye Encümenine verelim sesleri.) 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Kanunen 
taayyün etmiş bir meseledir. 

REİS — Efendim, kanunen muayyendir. Fakat 
Heyeti Celilenizin geçen günkü bir kararına karşı teb
ligattan evvel reyinizi almak lüzumunu hissettik. 

ı 
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BİR MEBUS BEY — Cürmün mahiyeti nedir? 
REİS — Cürmün mahiyeti celpnameden anlaşıl

maz. Maznun sıfatiyle celpnamedir. Esasa girişilmek-
sizin ruznameye mi alalım, yoksa Adliye Encümenine 
mi verelim? (Encümene sadaları) 

RAGIP BEY — Kanunu Esaside sarahat var, bu 
sarahat var iken müzakere edilmez. 

REİS — Efendim bu meselenin ruznameye alın
masını... (Hayır, hayır sadaları) 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Ruznameye 
alınmaz, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Efen
dim bendeniz Hükümet namına değil, şahsım namına 
olmak üzere bu hususta fikrimi arz etmek İsterim. 
Efendim Kanunu Esasinin cürmü meşhut meselesi fii
lin, cürmün, meşhut bir surette vukuu anında polisin 
derakap tevkif etmek salâhiyetim haiz olması mesele
sidir. Yani Meclis hali inikatta bulunduğu zamanda 
bile hariçte tevkifi icabeden bir cürüm hâsıl olacak 
olursa polis derakap tevkif eder. Meclise sormaz. Cür-
mü meşhut meselesi budur. Bunun haricinde herhangi 
bir şey geldiğinde müsaade edip etmemeye Heyeti 
Aliyemz hâkimdir. Mutlaka müsaade etmesi demek 
doğru bir şey değildir. Bu hiçbir yerde olmamış bir 
şeydir. Her şeyin fevkinde olmak lâzım gelen adaleti 
Meclis hakkında gayri nafiz kılmak demektir. Mec
lisi Alinizin bu bapta salâhiyeti tammesi vardır. En
cümen de tahkik eder, tetkik eder, lüzumlu görürse 
müsaade eder, lüzumlu görmezse müsaade etmez. Fa
kat alelıtlak Meclis hali inikattadır, hiçbir adi! mese
le cereyanım idame edemez demek doğru değildir ve 
Meclisin haysiyetiyle de mutabık değildir. Kanunu 
Esasinin şu sarahati dairesinde Heyeti Aliyeriiz bunu 
encümene havale eder. Encümen lâzım gelen tahki
katı, tetkikatı yapar. Hakikaten cürüm derakap takibi 
istilzam eder mi? Veyahut imhal edilerek Meclisin 
hali İnikatta bulunmadığı zamanda mı yapılmak lâ
zımdır? Bunları bildirir. Bahusus ki Heyeti Aliyeriiz 
daimî inikadı kabul etmiştir. Daima Meclis hah ini
kattadır. O halde bizim birimiz tarafından cürüm vaki 
olursa adalet kendi cereyanım takip etmesin mi? Bu
na hanginiz razı olur? Şüphesiz ki muntazam bir mem
lekette bu cereyan edemez. Onun için bendeniz zan
nediyorum ki yapılacak mesele, encümene havale et
mek, oradan vaki olacak mazbataya göre, ya deva
mı takibata veyahut takibatın bir müddet İçin İmha-
line Heyeti Alİyeniz tarafından karar verilmektir. 

REİS — Adliye Encümenine tevdiini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Adliye Encümenine tevdi edil
miştir, 
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6. — TAKRİRLER 

/. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzincan'a 
merbut bazı gazalara tabip tayini hakkında takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Nüfusu umumiyesi hemen otuz bin raddesinde 

olan Erzincan livasına merbut, Refahiye, Kemah, Ku-
ruçay, Pülümür kazalarında birer belediye tabibi ol
madığı gibi bir kabile, hattâ aşı ameliyatını icra ede
bilecek küçük bir sıhhiye memuru dahi yoktur. Yedi 
senedenberi devam eden muharebe yüzünden nüfusça 
her yerden ziyade zayiata uğramış ve uğramakta bu
lunmuş ve felaketi hicretin tevlit eylediği elim sefa
letler ve bir çok sebeplerden mütenevvi hastalıklara 
maruz kalmış sıhhati umumiyesi inhitata yüz tutmuş 
mevası, meskeni harabezar halini akmış olan bu bed
baht kazalar halkının evvelemirde muhalazai sıhhati 
ne dereceye kadar elzem olduğu pek az bir mülâha
za ile taayyün eder. 

Bunların belediyeleri varidatı esbabı maruza do
layısıyla şimdilik bir tabip maaşım idareye kâfi dere
cede olmadığından bu varidatın husulüne değin ma
aşları Muvazene! Umumiyeden verilmek üzere mez
kûr kazalara mümkün olduğu yerlerde birer Hükü
met tabibi tayin ve izamı lüzumuna bir kararı âcil İt
tihaz ve ita buyurulmasım sıhhati umumiyenin mu
hafazası namına arz ve teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Tevfik 

REİS — Efendim Sıhhiye Vekâletine tevdiini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Sıhhiye Vekâletine 
tevdi edilmiştir. 

2. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Maarif Ve-
kili Dr. İRıza Nur Bey hakkında şikâyeti mutazammın 
takriri. 

(Kâtip Muhittin Baha Bey tarafından Çorum Me
busu Dursun Beyin takriri okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçenlerde Maarif Vekâletinden Çorum İdadi Mü

dürünün yolsuz tayin edildiğine dair bir sual takriri 
takdim etmiş idim. Vekâleti müşarileyhayi temsil eden 
Rıza Nur Bey bu suale mantıkî ve muknL bir cevap 
vereceği, fikri azicanemi tenvir edeceği yerde bir ta
kım münasebetsiz tevillerle sadet haricinde «maiye
tinde memur olduğumu, hakkında nasıl sual irat ede
bileceğimi» âdeta hakkı murakabe ve teşriimi inkâr ve 
istiğrap edercesine namiinasip takavvülât ile şahsıma, 
dokyısiyle Meclisi Aln milliye tecavüzatta bulun

muştur. Ntzamnamei Dahilinin 17 nci maddesi mu
cibince şikâyatı âtiyenİn tetkikini rica ederim : 

1. — Âcizleri Meclisin bir uzvu ve Çorum Mebu-
busu olarak bulunuyorum, Muallimlik ile mebusluk 
bir zatın uhdesinde cemi caiz olmakla beraber men
sup olduğum vekâlete karşı vazifei teşriİyemİ ifadan 
menedecek bir kuvvet var mıdır? Vekili mumailey
hin vazifei teşriiyemi tahkir edecek derecede tecavü-
zatı münasip midir? 

2. — Bu takrirden münfail olan Vekil Beyefendi 
âcizleri daha kürsüde müdafaatta bulunurken bazı 
rüfdkayi muhteremeye «şimdi azlediyorum» deroİs ve 
filhakika hissiyatı garezkâranesini o gün icra etmek
te tereddüt ve teahhür etmemiştir. 

3. — Sırf hissiyatına tebean icra eylediği bu mua
meleyi âcizlerine tebliğ kılman tezkeresinde güya ec
nebi lisanına vâkıf olmadığını benden talebenin istifa
de etmediğini sümmettedarik sebep olaraktan göster
miştir. Acizleri arabî ve farisî lisanlarına bihakkın vâ
kıf ve mütehassisim, fransızca lisanında da ulûm ve 
fünun tercüme edecek kadar meleke ve mümaresem 
vardır. Hissiyata mağlûp olan böyle bir zatın millet 
hesabına ve siyaseti hazıramıza daha büyük zararlar 
ika etmesi muhtemel değil midir? 

4. — Mecitözü Kaymakamlığından mazul bir za
tı Çorum İdadi Müdüriyetine tayin ettiği halde mez
kûr müdüriyete tayinini istirham eden ve mesleki ta
limde terfie istihkakı bulunan bir zatın istidası zan-
rina da mekâtihi idadiye müdürlüklerini lâğvettim di
ye kendi hattı destİyle iğfalkârane cevabı ret vermiş
tir. Halbuki tayin ile talep ya aynı günde veya bir 
kaç gün takaddüm veya teehhürle vukubulmuştur. 
Bir makamı resmî hakkında bu gibi muamele sayam 
nefret bir keyfiyet değil midir? 

6 Ağustos 1336 
Çorum Mebusu 

Dursun 

REİS — Efendim burada tavazzuh edecek bir nok
ta vardır. Sırf izahat için Heyeti Cehlenizin nazarı 
dikkatine arz etmeye lüzum gördüm. Takrir, bir isti
zah takriri şeklinde ve fakat şikâyetname tarzında ve
rilmiştir ve sonra serlevhasında Nizamnamei Dahili
nin 127 nci maddesine isnat ediyor ki 127 nci madde
nin tayin ettiği şikâyetname Divanı Aliye vükelânın 
şevkini icabedecek şikâyetnamelerdir. Heyeti Âliye re
yim nasıl arzu ederse olsuretle istimal eder. Şikâyet
name Divanı Aliye sevkedecek mahiyeti olmak üze-
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re verilir. O şekilde mi kabul buyurıüacak, yoksa bir 
istizah şeklinde mi? Bu mesele anlaşıldıktan sonra... 
(Gürültüler) 

FERÎT BEY (Çorum) — Efendim malumu âlileri 
vükelânın Divanı Aliye gitmesini istilzam edecek me-
sail malûm mesaHdir. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Bana da 
söz ver Reis Bey. 

FERİT BEY (Devamla) — Sonra İstizah mahiye
tinde değildir. Çünkü şahsî bir şikâyettir. Onun için 
her ikisi de değildir, reddi lâzım getir. 

REİS — Tevfik Efendi buyurun. 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendileri 

Sekil itibariyle gayet çirkin gördüğüm şu takriri ar
kadaşımın geri almaşım istirham ederim. Beynimizde 
böyle şahsımıza ait, şahsımızın hissiyatından tevellüt 
eden şeyler şu Meclise getirmek gayet çirkindir. Bu 
gibi takrirler verilse bile şahıs karıştırmayarak, o ne
zaretin yapmış olduğu bir fenalık varsa o fenalıktan 
bahsedilmelidir. Bu gayet şenidir. Rica ederim arka
daşıma bu takriri geri alsın. (İzahat versin sadaları) 

REİS — Müsaade buyurursanız bu meselenin esa-
satına girişemeyiz. Çünkü takrir bir şikâyetname şek
linde verilmiştir. Ittihamname şeklinde midir, yoksa 
istizah takriri midir? Onu anlamak lâzım gelir, onu 
izah etsin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Bu
nunla uğraşacak duracak mıyız AUahaşkına? 

DURSUN BEY (Çorum) — Rufefcayi muhtereme-
den bazdan bu takririmin geri alınmasını emir buyur
dular, 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Estağfurul
lah, rica ettik. 

DURSUN BEY (Devamla) — Şahsıma ait olanı 
terkediyorum, fakat bu muamele dolayısiyle bir ne
zaretin resmi muamelede İğfalkârane bir surette baş
kalarını şey etmesi, saniyen böyle bir hissiyat üzerine 
menafii şahsiyesinin şey edilmesi, oihetiyle bu husus 
Heyeti Umumiyece şayanı dikkat midir, değil mi
dir ve daha bu gibi bir çok mesailin aynı nezarette 
vukuu muhtemel midir, değil midir? Şu ciheti rüfe-
kayi muhteremeden rica ederim : Ellerini vicdanları 
üzerine koysunlar, kendileri hakem olsunlar, 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — 127 ncİ madde 
gayet sarih. 

MADDE 127. — Meclisi Mebusan azasından bi
risi veyahut bir kaçı Heyeti Mebusan in dahili daire 
vazifesi olan ahvalden dolayı vükelâyı Devletten bir 
zat hattında mesuliyeti mucip şikâyet beyan etmek, is

tedikleri halde reise bir takrir İta etmek lâzım gelir. 
Takrir reis tarafından Mebusana badelibhar Heyeti 
Umumiyece kura ile tayin edilecek bîr şubeye tarihi 
itasından nihayet üç güne kadar irsal olunur. 

Daha izahatı var, binaenaleyh fazla müzakereye 
lüzum yok. Doğrudan doğruya şubeye havale edilir. 
Şayanı müzakere olup olmadığına şube karar verir 
diyor. 

REİS — Heyet bunu şikâyetname diyerek kara
rım verebilir. İsterse istizah şeklinde kabul eder. Bu, 
Heyetin takdirine vabestedir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim şu
rasını bilelim ki bunca zaman geçtikten sonra bir çok 
devrei tecrübeler geçiren Heyeti Teşriiyede bir me
bus ile bir veklil arasında ihtilâfa! yeni vukua gelmi
yor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahİp) — Ne 
ise elhamdülillah bunlardan da kurtulduk, memurluk
la mebusluk içtima edemiyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Evvelemir
de bu gibi meseleler her zaman vukua geldiği için 
halle medar olacak elimizde vesaik var mıdır, yok 
mudur? Onu arayacağız. Vekil olsun olmasın, herkes 
Büyük Millet Meclisinin azasıdır. Binaenaleyh Rıza 
Nur Beyle Dursun Bey arasında tahaddüs etmiş bir 
keyfiyetten başka bir şeyi nazarı mütalaaya alarak 
müzakereyi yürütmek lâzımdır. Nizamnamemiz, me
busları dermeyan ettikleri mütalaattan dolayı asla me
sul etmiyor. Elverir ki o mütalaat ve vadüvait tali
mat kaydı altında bulunmasın. Yalnız bumda bir iz
zetinefis meselesi vardır. Doğru mudur? Doğru. Ken
di hakkına tecavüz edilen bir zatın • velevki vekil ol
sun vetevkİ olmasın • derakap cevap vermek suretiy
le hakkını istimal etmesi lâzım gelir. Bendenizce böyle 
mütearrızıtı aleyhin bu şekilde Meclisin arasına mü« 
mcaat etmesi, bizzat istifayı hak keyfiyetini bıraka
rak aharından İstimdat mahiyetinde olmak itibariyle 
şayanı kabul bir şey değildir. Epeyce bir zaman geçtik
ten sonra benim hakkımı siz verin demek, ben istifa 
edemedim, siz ediverin demekten başka bir şey de
ğildir, 

DURSUN BEY (Çorum) — Takririn tarihine ba
kınız efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu haller 
her zaman vukua gelebilir. Nitekim bizim iptidai par
lamentolarımızda bile çok zamanlarda mebusan ta
rafından nazırlara karşı dehşetli surette tarizat ol
muştur ve nazırlar tarafından da mebuslara karşı, 
muhaliflerine karşı cevap verilirken gayet ağır söz-
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ler söylenmiş, fakat hiçbir mebusun, hiçbir nazırın 
•kalkıp da benim haysiyetini muhtel oldu diye bir tak
rir verdiği görülmemiştir. Nitekim Mahmut Şevket 
Paşa gibi muhterem bir zat, çek zaman ve bilhassa 
Ergeri Mebusu Müfit Bey tarafından dehşetli bir tah
kire uğramış ve iki yüz kişi İçerisinde bu tahkire ta
hammül ederek lâzım gelen cevabı vermişti, ihtiyar 
Sait Paşa merhum hile o topal ayağîyle bizzat kürsü
ye gelerek Mahmut Şevket Paşayı müdafaa etmişti. 
Ne o mebus ve ne de diğer mebuslar nazırlara karşı 
garez bağlayarak (bu takririmi hakkımı müdafaa için 
encümene gönderiniz, şubeye gönderiniz) dememişler, 
celâdetti medeniye göstermişlerdi. Biz de yarın bu ve
killerden bir tanesine, eğer vaziyetlerinde fenalık gö
rülecek olursa, Meclisin salahiyeti dahilinde, adabı 
lisaniyemiz dairesinde istediğimizi söyleyebiliriz, Hiç 
bir garez tahtında olmayarak onu memur tanıdığın
dan dolayı bir vekil mesul olamaz. Onun için efen
dim memur tanımak bir içtihat meselesidir. Bugün her 
hususta içtihadımıza malikiz, Rıza Nur Bey de öyle 
olabilir. Onun İçin bendeniz Dursun Beyden hakkın
dan vazgeçsin diye değil, hakkım bizzat istifa etsin 
diye rica ederim. Gelsin burada bu münasebetle doğ
rudan doğruya Heyet huzurunda Rıza Nur Bey hak
kında, aynı şey hakkında istizah! keyfiyet etsin. Bir 
de İstizahı keyfiyet eden zat kendi şahsına taallû
ku olmayan şeyi İstizah eder. Binaenaleyh kendine ta
allûk ederse bu, istifade olur. Ben falan mesele hak
kında istizah ederken mutlaka bana taallûku olma
yan bir meseleyi mevzu ittihaz etmeliyim. Meselenin 
bir defa, Mecalisi teşrliyede vukua gelen halata ade
mi tevafuku itibariyle saniyen, İstizah maddelerinin, 
istizah eden zatın şahsına ait olmaması icabedeceği mü
talaası üzerine bendeniz bu takririn berayi malûmat 
okunmasiyle iktifa edilmesini kâfi görüyorum. Sonra 
efendim müsaade buyurunuz, simdi şubeye havale 
olundu. Netice] tetküatta efendim denildi ki : Rıza 
Nur Bey bu İşte haksızdır ve cürüm İrtikâp etmiştir, 
Divanı Âliye mi vereceğiz? 

İSMET BEY (Çorum) — Elbette, 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — O halde ben
den paso, ben rey vermem. (Müzakere kâfi sadaları) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Son derece fe
dakârlık, hatta fedailik, yani hayattan bile vazgeçmek 
devresinde, saniyelerinde bulunurken ve bütün dört, 
dört buçuk aydanberi vakitlerin beyhude yere geç
mesiyle yüreğim yanarken geçen gün yine sabrettim. 
Anlayana sivrisinek saz tabirini kullandım. Kardeş
lerim; ben sağdan sola doğru rakamların yazılmasına 
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dair olan o takriri pişman olup da geriye aldım de
ğil, Meclisi muhteremeye anlatmak istedim ki : Va
kitlerimizi pek beyhude yere izaa ediyoruz. Şurada 
bir kanun, vatanın yaralarına merhem olacak mem
leketi kurtaracak olan bir kanun bekliyoruz. Biz ne
lerle meşgul oluyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — En çok siz işgal edi
yorsunuz, 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Evet efendim gülünüz ve bana da 
böyle tariz edebilirsiniz. Fakat benîm yüreğim başka 
türlü yanıyor. Dr. Rıza Nur Bey buraya çıkıp da bir 
gün, dokuz Mayısta, hiç unutmuyorum, Heyeti Veki-
temn beyannamesini okudu ve onu müteakip saatler
ce söz alan, söz söyleyen bulundu. Bu kadar mühim 
olan bir şeye karşı ben de çıktım dedim ki : Böyle 
şeyler Jçia uğraşırsak korkarım bir gün vatan tanin-
gâhı makus olur. Korkarım ki böyle olmasın. (İnşa-
allah olmaz efendim sadaları) Her vakit öyle söyle
riz, fakat düşman buraya geldi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Dur
sun Bey biraderimizin takriri biraz uzunca idi, layı-
kiyle anlayamadım. Yalnız zannediyorum ki Rıza Nur 
Bey evvelce kendisinden vukubulan istizah üzerine 
Dursun Beyi memuriyetinden azletroiştir. İstizah me
selesi evvelce burada mevzubahis olmuş ve istizah 
hakkındaki karar Heyeti Âliyenizce verilmişti. Şimdi 
istizah meselesi mevzubahis değildir. Fakat bundan 
münfail olup Dursun Beyi azil meselesi vardır ki 
zannederim memuriyetten' azil, nasıp meselesine Mec
lis karışamaz. Bunu makamatı aidesinden araması İca-
beder. Meclis İstüzah hakkında kararını vermiştir. Rı
za Nur Bey Dursun Beyi memuriyetinden azletmîşse, 
mazullerİn müracaatgâhı neresi İse Dursun Beyin ora
ya müracaat etmesi lâzım gelir. (Müzakere kâfi ses
leri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
sın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim takriri, bir olduğu gibi reye vazetmek var, 
bir de İstizah mahiyetinde vazetmek var. iptida ol
duğu gibi reye vazedeceğim. «127 nci madde muci
bince şikâyetimin kabulünü rica ederim» diyor, 8u şe
kilde... 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Re
is Bey, müsaade buyurun. Usulü müzakere hakkında 
bir şey söyleyeceğim. Bunu reye koyacaksınız, ben
deniz de anladığıma göre, Dursun Bey demin söz söy
lerken; hukuku şahsiyemden davayı şahsiyemden vaz
geçtim dedi ve takriri geri almasına muvafakat etmiş 
oldu. (Hayır sesleri) 
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REİS — Efendim Dursun Beyin takririni olduğu 
gibi reye vazediyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Reddedildi. 

L — \Malatya Mebusu ıLûtfi Beyle arkadaşlarının, 
Kuvayi seyyare kumandanı Etem Beyin 'Konya ve ha
valisi halkından temini istifade 'edebilmesi hakkın
da ne mütalaada 'bulunulduğunun bildirilmesine dair 
Müdafaal Milliye Vekâletiyle Erkânı flarbiyei Umu
miye ^Riyasetinden sual takriri 

Riyaseti Celileye 
Şahsiyeti mümtazesine karşı ammenin göstermekte 

olduğu hürmet hissinden bilistifade Kuvayi seyyare 
'kumandanı Etem Beyin şimdiye değin intizar olun
duğu kadar asarı faaliyet gösteremeyen Konya ve ha
valisi halkından muhitin müsaade nispetinde kuvvet
ler teşkil ve semti münasipte Yunan orduları üzerine 
sevk olunmasında faMei külliye tasavvur ettiğimizden 
suveri tatböriyesi hakkında ne mütalaada bulunacağı
nın müstacelen Müdafaaİ Milliye Vekaletiyle Erkânı 
Harbdyei Umumiye Riyasetinden sualini teklif ederiz. 

Malatya Kastamonu 
Lûtfi Besim 
İzmit Malatya 

REtS VBKlLİ — Celse kuşat edildi. 
SITKI BEY (Malatya) — Söz isterim Reis Bey! 
REÎS — Buyurun. 
SITKI BEY (Malatya) — Bundan dokuz gün ev

vel bir takrir takdim etmiştim. Postahane Nizamname-

7. — Diyarbekir 'Mebusu Hamdı Beyin mezuniye
tinin temdidine dair takriri 

REİS — Efendim, evvelki celsede okunan mezu
niyet cetvelinde talebi veçhile üç ay mezuniyet ve
rilen Diyarbekir Mebusu Hamdı Efendiye; Diyarbe-

ÎSMET BEY (Çorum) — Neyi reye vazediyorsu
nuz? 

Sırn Feyzi 
Elâziz Sinop 

Okunamadı Hakkı Hami 
Diyarbekir Elâziz 

Kadri Ahmet Zeki 
Siirt 
Salih 

REİS — Efendim bunu da Müdafaai Milliye Ve
kâletine gönderelim. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Bu
nu Heyeti Vekileye gönderiniz biz bakarız. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Müstaceliyetle. 

REİS — Efendim, sual takrirlerinin müstaceliyeti 
olabilir. Fakat cevap geldikten sonra. Evrakı varide 
bitmiştir. Efendim ruznameyi müzakerata geçiyoruz. 
Firariler hakkındaki lâyiha1! kanuniyenin müzakere
sine geçiyoruz. On dakika teneffüs. 

sinin dördüncü maddesine tevfikan ifayı muamele 
olunmakta ne mahzur olduğunun Dahiliye Vekâletin
den sualine dair... 

REİS — Sual takririni ait olduğu vekalete gön
derdik, cevabı geldiğinde tabii Mecliste okunur. 

kir'in buraya olan bûdü mesafesi itibariyle üç ayda 
azimet ve avdet ve memleketindeki İşlerini de temi
ni mümkün olamayacağından bahisle mezuniyetinin 
altı aya iblâğını rica ediyor. Altı ay mezuniyeti ka
bul buyuranlar ellerim kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

7 . — SUALLER 

EKİNCİ CELSE 

Açılma Saati (Î (4 İBadezzevtal 

REtS *— tHasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya)* Feyyaz Ali Bey (Yozgat) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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9. _ MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

2. — Firariler hakkında fkanun fâyihası ve Mü~ 
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — ©fendim, firariler hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçiyoruz, 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Reis Bey! Söz iste
miştim, 

REİS — Hangi mesele hakkında? 

VEHBİ EFENDİ (Konya) ~ Firariler Kanu
nu hakkında söz istemiştim. 

REİS — Mazbata muharriri izahat verecek, maz
bata muharriri izahatı versin de söz zatı âl in izindir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim, madde okun
sun, encümenden geldiği şekliyle okunsun, onun üze
rine müzakere edelim. 

REtS — Tadilen geldiği şekil okunsun ve yazıl
sın da onun üzerine müzakere edelim. 

Birinci maddenin şekli muaddeli — Hükümetçe 
tayin ve ilân olunan müddet zarfında dehalet etme
yen firari ve bakaya efrat ve mensubini askeriye hak
kında berveçhi âti muamele olunur : 

a) Bu kabil firarilerin meskeni serisi müstesna 
olmak üzere, menkul ve gayrimenkul emval ve em
lâki, İstiklâl mahkemelerinin kararı üzerine haczolu-
nur. 

b) Mahcuz emval ve emlâkin ve firarinin nafa
kası üzerine vacip olanların İdare ve infakı köy ve 
mahalle heyeti ihtiyariyelerine tevdi olur. 

c) Haciz tarihinden on beş gün sonra en yakın 
kıtaİ askeriyeye veya Hükümete dehalet etmeyen bil
cümle firarilerin, İşbu emval ve emlâki mahcuzesinin 
nısfı icra dairelerince satılarak Hazineye irat kaydo
lunur ve nısfı diğeri, firari hükmen vefat etmiş ad
dolunarak veresesi beyninde bi'hasbelverase taksim 
olunur, 

d) Onbeş gün zarfında dehalet edenlerin emval 
ve emlâki mahcuzesinin fekki hizmeti vatam yesin İn ik
maline mütevakkıftır, 

KÂTİP HAYDAR BEY — İkinci madde berveçhi 
âti tadil edilmiştir : 

MADDE 2. — Şekli muaddel; gönüllü ve muvaz
zaf efrat ve bilumum mensubini askeriyeden firar eden
ler idam olunurlar ve derakap derdest edilemeyenler 
hakkında birinci madde mucibince muamele olunur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim, iki gündür müzakeresi devam eden bu kanunim 
bugünkü vazettiğimiz şekilde tadili Heyeti Umumiye- j 
nin kanaati umumiyesine muvafık olma'kla, kabulü | 

tabiidir. Malûmu âliniz bu kanunun esbabı vazı cep
helerimizden vaziyetimizdir. Binaenaleyh flirari ve ba
kayanın önüne geçmek ve cephelerdeki vaziyeti ıslah 
için böyle bir kanun vazına lüzum ve zaruret vardır. 
Bu lüzum ve zarureti gören Müdafaaİ Milliye Ve
kâleti böyle bir kanun tanzim ederek göndermişti. O 
kanun lâyihasiyle bugünkü vazettiğimiz madde arasın
daki fark, şiddet arasındaki farktır. Bu gibi kanunla
rın vazındakî maksadı esasi, bir tesiri anî yaparak 
derhal kaçan ve saklanan efradı toplamaktır. Hatır
larsınız, ilk seferberlik Harbî Umumide yapılmıştı. Bir 
hukukçu olduğum halde duvara yapıştırılan seferber
lik ilânını görünce titremiştim. Çünkü üç gün zar
fında beş günlük erzakiyle kıtalarına iltihak etmeyen
ler idam olunacak diyordu. Hukukçu zihnîme sığma
dığı halde bile bir ahzı asker kalemine müracaat et
tim. Orada üç gün beklemeye mecbur kaldım. Çabuk 
doldurayım ve müddet kaçmasın diye. Binaenaleyh 
bu gibi kanunların yapacakları tesirler; ani yapacak
ları tesirlerdir; bu tesirle kaçan ve saklanan efrat top
lanır. Arkadaşlarımdan bazıları kanunu mevzubahis 
ettikleri zaman mütalaalarında demişlerdi ki cephe
lerden efrat ne için firar ediyor? Ve esbabı firarı da 
bîr çok avamile isnat etmişlerdi, Efendiler; tzmdr cep
hesi ilk defa teşekkül ettiği zaman düşmanın şevkti 
ve fecayH üzerine kalplerinden kopan hissi vatanper: 

veriye tebaan toplanan efrattan mürekkepti. Bu efra
dın inzibatı temin edilmiş, muntazam bir idare altına 
alınmış, kaçanlar kıtalarına tekrar iltihak ettirilmiş 
ve bu suretle inzibatın tesiriyle efrat hakikaten düş
manın kuvvetli kütleleri karşısında Aydın'a girerek 
düşmanı püskürtmüşlerdi, 

İzmir cephesinde vükubulan bu tesir, yavaş yavaş 
zamanın tesiriyle yıkılmıştır kd bu tesir de Ferit Pa
şa Hükümetinin Yunan Hükümetiyle ittifakıdır. Eğer 
Ferit Paşanın Yunan kuvvetleriyle ittifakı olmasaydı 
ve onun zalim ve hunhar propagandası asker arasına 
girmese idi bugünkü cephelerimizin vaziyeti, Ayintap 
cephesinin vaziyeti olacaktı ve bu tesirat Ayintap cep
hesine de gitmiş olsaydı oradaki cephenin vazıyetini' 
görür idik. Yani İzmir cephesinde çalışan arkadaşla
rımızı zannetmişler ki diğer cephelerde çalışanlardan 
daha dûn bir seviyei ahlâkiyededir. Hayır, fakat düş
man tarafından gelen propaganda ile, İstanbul'dan ko
pan propaganda onların ruhuna girmiş ve onların 
maneviyatını sarsmıştır. Maneviyatı sarsılan bir asker 
için gelenleri idam etmekten bile kaçınmışlardır, çün
kü elimizde onları idam edecek bir kanun yoktu. Bi-
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naenaleyh cephelerdeki en büyük tesir, ikaz kuvveti
nin azalması ve Ferit Paşa Hükümetlinin tesiri metanet-
kâranesidir. Onun için bu tesiri melanetkâranenin önü
ne geçmek ve asker arasındaki inzibatı temin etmek 
için kavanin vazına zaruret vardır. Kanunî ve esaslı 
bir tarzda yürümek için, bu kanunla biz, şuna kani 
olun M, yalnız efradı düşünmedik. Cephelerinde ef
radı tutmayan, onların gıdalarına, elbiselerine bakma
yan, kaçtığı zaman onları saklayan, onlara vazifeleri
ni ihtar etmeyen zevatı da düşündük. Maksadı esasi 
onlardır. Binaenaleyh biz bu kanunla efradı kaçırt
mıyoruz, efradın şevklinde tekâsül gösteren, efradın gı
dasına, ilbasına dikkat etmeyen ve tekâsülü görülen
ler de bu kanuna ithal edilmiştir. Maksadı esasi hal
kın saadetini temindir. Bu; halkın saadeti için yapıl
mıştır. Şimdiye kadar köylülerimiz, hknayetkâr bir 
kanun, bir Hükümet, bir kuvvet görmemişlerdir, işte 
bu kanunla onları himaye etmek istedik. Tadilde bu 
esası gözettik. Görülüyor Joi tadil okunduğu zaman fi
rarilerin meskeni serilerini müstesna tutuyoruz. On
dan sarfınazar, emlâk ve emval üzerinde haczi-, yalnız 
İstiklâl mahkemeleri için kabul ediyoruz. Önüne ge
len bir karar ile haciz vazediyoruz değü. Sonra bun
lara yine bir mühlet veriyoruz. Diyoruz ki; emvali 
haciz olan asker firarisi, on beş gün zarfında müra
caat ederse, bunların üzerindeki haoiz muamelesi hiz
meti vataniyesîni ifaya kadar baki kalacaktır. Kendi
lerine emlâk ve emvali iade olunacaktır diyoruz. Sonra 
bunların ailesini düşünerek, aileleri kariye ve mahalle 
heyeti ihtiyariyeleri tarafından beslenecektir, bakıla
caktır diyoruz. Binaenaleyh artık bu madde efradım 
cami olmak İtibariyle sayam kabul bir şekilde yapıl-
mıştır^ve zaten bütün arkadaşlarımızın takrirleri mün-
derecatında da bu suret münderiçtir. Bu muaddel sek
lin kabulünü teklif ederim. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, ceza cür-
me göre verilir. Cürüm de bir mücrimden sadır olur. 
Binaenaleyh mücrim olmayan bir kimseye ceza ver
mek ne afkien, ne seran, ne mantıkan caiz olmaz. Şu 
halde Hükümetin teklif etmiş olduğu madde bükül-
liye reddolunmahdır. Ben firar ediyorum, benim aile
min ne kabahati var? (Gürültüler), (O mesele tayye
dildi, halloldu sesleri) Müsaade buyurun. Oradan vaz
geçtim. (Tadile göre söyleyin sesleri) Emvalinin mü
saderesi meselesi bu Hükümette bir zaman cari ol
muştur. (Müsadere yok sesleri) Hacız var efendiler. 
Hacizle müsadere birdir. Mallarını almıyor musun? 
Elinden alıyoruz. Müsadere bu Hükümette bir zaman 
cari obnuş, fakat ne gibi fenalıklar tevlit ettiği cüm

lenin malûmudur. Bir zamanlardanberi terkedilmiş 
olan âdatı seyyienin tekrarı caiz olamaz. Bununla be
raber Hükümet âciz ise, doğrudan doğruya âcizim 
desin, değilse, emvale, eşyaya vesaireye taarruz etme
sin. İkinci madde doğru, yalnız tekerrür şartiyle, cep
heye gidip defaatla firar etmiş ise evet idam olunsun. 
Hükümet; firar etti diyerek şu zamana kadar Devlete, 
millete hizmet etmiş ve Ömrünün inansalım, çotuğu
nun çocuğunun nafakasına hasretmiş, bunları alıp hic
ret ettirmek ve onları sefil etmek, berbat ve muzma-
hil etmek, sui neticeyi mucip olacaktır. Bundan ne fe-
nalftlar tevellüt edecek biliyor musunuz? Efendiler 
iyice dikkat etmeli, seferberliğin nısfına kadar herkes 
seve seve askere gidiyordu. Seferberliğin nısfından bu 
yana firar âdet oldu. Bu firarın menşeini bulmalı, 
menşeyî itaatsizi* değildir. Pekâlâ mîllet ita ediyor. 
O idaresizliktir, itaatsizlik değildir. 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — İdaresiz
lik, 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — İdareyi temin et
mek. Efendiler maiyetindeki efradı firar eden zabıta
na sormalı : Efrat neden firar ediyor? Firar edip ge
lenleri dinlemeli. Anasına, babasına, ırz ve namusuna 
soğuluyor. Dünyada olmadık hakarete maruz kalıyor. 
Herif diyor ki : Ben dinim için, ırz ve namusum için 
gidiyorum. Mademki ırz ve namusum ayak altmda ge
zecek, asılırım da gitmem diyor. Bunu ıslah etmeli. 
Yalnız nefere kabahat bulmamalı. Onları idare ede
cek zabitleri de ıslah etmeli. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Onlar da dahildir. 
VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Onlar ceza gör

mez. Onların izi kaybolur. Onları himaye edenler var. 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Zatı âliniz talebenize 

karşı hiç fena söz söylemediniz mi? 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Sonra malının nıs
fı Hükümet namına kaydolunacak. Nısfı aharı da öl
müş addedilerek veresesi beyninde taksim olunacak. 
Bu kadar şer'e muhalif bir mesele olamaz. Böyle bir 
kanunun bu Meclisten çıkması katiyen muvafık de
ğildir. Sonra efendiler firarinin ailesinin elinden ma
lını alıyoruz, ailesini kariye ve mahalle heyeti ihtiya-
riyesinin eline bırakıyoruz. Düşünün, mahalle heyeti 
ihtiyariyelerini... Nerede kaldı mahalle heyeti ihtiva-
riyesi firari ailesini infak edecek. Sorarım her birer
lerinize, vicdanınıza!.. Bu olur mu? (Olmaz sadaları) 
Bakmazlar, efendiler bakmazlar. Efendiler hulâsa her 
şeyde bir menşe aranır. Bu firarın menşeyi çoktur. 
Bunları düşünmeli, bu kanunları yapmakla bunlar 
defedilmiş olmaz. Olur zannedersek aldanırız, Maz-
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bata muharriri efendi; böyle bir kanun zaruridir, cep
helerde zarureti fevkalâde var diyor. Ben de muteri-
£hn, fakat bu kanun o zarureti defedemez. Esaslı dü
şünmeli, halkı kendimizden memnun etmeliyiz, İyi 
idare teşkil etmeli. Bugün herkes askerdir. (Alkışlar) 
Kimse ırzından emin değil, malından emin değil, ca
nından emin değil, bir köyden bir feöye gidemiyor. 
Sonra onun namusuna tecavüz olunuyor. Orada bir 
çok hakarete duçar oluyor. Bunları izale etmeli. Efen
diler bunların çaresine bakmalı, iyi bir idare yapmalı. 
Böyle kanun yapmakla Meclis iş gördüm zannetmesin, 
Kanun çok bizde. Eğer kanun lazımsa eski kanunlar 
bile çok bize, hani o eski kanunlarla amel etsek... Her 
şeye bir kanun olmaz. Eski 'kanunlarla amel edelim, 
fakat İş görelim etendiler. Bunlar iş değildir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim bü
tün mîlletin ve onların mümessili olan bizlerin ittifak 
ve itiraf ettiğimiz bir halkikat var : Nazarımızda kıy
meti milliye ve hakikiyesi olmayan ve hatta mevcut 
milletler içinde numarası sıfırdan aşağı olan bir mil
letle karsı tarihi mevcudiyeti haiz bizler rezil ve mas
kara olduk. Rezil ve maskara olmanın ruhumuza ver
diği azabın tahtı (esininde bir daha rezîl Ve maskara 
olmamak vazife ve mecburiyetini hissettik. O vazife 
ve mecburiyeti hissetmektir kî, bize böyle bir mesele
nin yani cepheterde firardan inbias eden bu rezalet ve 
firar maskaralığının kökünden kesilmesi hususunda 
böyle bir kanun yapmayı icabettirdi ve heyeti umu
miye böyle bîr kanunun lüzumunu kabul ettiğinden 
dolayı maddelere geçildi. Şimdi vazifemiz, maddele
rin kabiliyeti tatbiktyesi vardır, yoktur şeklinde, iti-
razattan ziyade kabul edilen ve tedavisi icabettiği tas
dik olunan hastahk acaba bu suretle tedavi olunur 
mu diye her birimizin bir doktor gibi nabza el vur
mamız lâzımdır. Muhterem Hocamız Vehbi Efendi 
Hazretlerinin burada buyurdukları gibi, mevcut ve her
kesçe muayyen sui idareyi teşrih ettiler. Şimdi bir ar
kadaşımızın dediği gibi, altı yüz senedenberi sui ida
re vardır. Fakat hüsnü idare tesis olunamamıştır. 
Hüsnü idareyi tesis edeceğini zannedenler, sui ida
reyi tesis etmişlerdir. Acaba sui idareyi tasavvur et
mek bizim, üzerimizdeki vazife ve mesuliyetin yükü
nü tahfif eder mi? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Asker 
o zaman kaçıyor muydu efendim? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bendeniz 
şunu arz edeyim : Üç buçuk sene müşavirliğim zar
fında bütün asker firarilerinin esbabı firar sevaifcini 
tamamiyle iyi bilirim. Mesele burada efendim. Binaen-
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aleyh, şimdi biz asırların teraküm ettirerek getirdiği 
fenalıkların neticeleri önünde boğazlaşıp dururken, 
acaba asri esbabı inhitatın kökünden kal'ine kıyam 
edecek zamanda mıyız rica ederim? Kendi millî, ken
di ahlâkî noksanlarımızdan bahsedelim. Herhangimi-' 
zin bugün ferden cehaletimize kanaatimiz yoktur. 
Biz bunları imha ederek lâzimei irfanı alabilir miyiz? 
Nerede kaldı ki, heyeti içtimaiyeye ait bir meseleye, 
bir gün iki gün, İki saat kâfi gelebilsin. Biz bugün Yu
nan gibi bir düşman karşısında bulunuyoruz, Biz bu
gün bu meseleyi halledeceğiz Ve bunu kökünden kalet-
mek vazifemizdir; fakat diğerleri bugün değil. Bugün 
buna kalkarsak mektepler, medreseler hakkında he
yeti umutmyei milletin ruhunda inkılâp husule geti
rilecek kadar derin ve esaslı bir teşkilâta kıyam etmek 
vazifemiz olmakla beraber bizler bunlara teşebbüs 
edenken zannedersem, Yunan kendi hatvelerini geri 
almakta devam etmeyecek. Onlar bizim bu kürsüde
ki lâflarımıza bakmazlar. O kendi amali milliyesin-
den, bizi Öldürmek isteyen emelinden vazgeçmez. O 
halde hepimiz o çarei hallin ne olduğunu göstermek 
ile mükellef olduğumuza nazaran bendeniz kendi ak
lıma gelen bir hususu arz edeceğim. Zaten mütalaatv 
acizanemi müteaddit arkadaşlara münferiden arz ede
rek kendilerinden aldığım itimattır ki, huzuru heyet
te tekrar etmeme bendenize cesaret verdi. Dert şu
dur : Cepheden firar ve cepheye gönderilenlerin va-
züfeşinaslığı bugünkü felâketin saikidir. Cepheden fi
rar ve cepheden firara sebebiyet verenlerin cezasını 
vermek keyfiyeti, herhalde cepheye gönderilenlerin ar
kada gözü olmamasının temini itibariyle, zannederim 
ki, bugün bulunabilecek tedabiri âcil enin en mühim-
midir, öyle bir kanun yapalım ki, cepheden firar eden
leri ve cepheden firarı teshil edenleri ve cepheye sev-
fcetmek için gönderilen efradın şevkinde, ceminde te-
Ikâsül ve tesamüh göstermek suretiyle ohun cepheyi 
zayıflatanları tecziye edelim. Mülkî ve askerî menfî 
kuvvetleri cezalandıralım. Onlara şimdiye kadar gör
dükleri yanlış yoldan, hakikat yolunu göstermek va
zifesini deruhde edelim. Şimdi malûmu âliniz efen
dim, her müspet harekete, bir menfî hareket, her men
fî harekete, bir müspet hareket ile hareket edilerek 
haddi tabiisine geliniyor. Bugün cepheden kaçmak 
menfî ve amali milliye hilâfına bir harekettir. Fakat 
ona karşı müspet bir kuvvet ... fakat o şartla ki men
fî kuvvete faik bir müspet kuvvet Şimdiye kadar 
gördüğümüz ve hepimizin dimağında yerleşmiş bir va
sıta ile buna muvaffak olabiliriz ki, bu da ruhu be
şerde havf ve heyecan uyandırmaktadır. Yani ceza ver
mek suretidir ki, muvazeneyi hâsıl eder ve arzuyu millt 
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dairesinde sevk ve idare olunabilir. Cezayı verecek he
yetler; şimdiye kadar bildiğimiz gibi, ikidir. Biri, Di
vanı harpler, diğeri; mahkemelerdir. Efendileri Mah
kemelerin içerisinde yuvarlanan bir arkadaşınız sıfa-
tiyle söylüyorum, mahkemelerin çartüarı bozuktur. İçe
risinde o kadar ince ve bu zaman için fena usuller 
vardır ki, alenî surette derakap idam ve mlâki lâzım-
gelen bir adam, o usul ile bazan görürsünüz ki, teber-
ri eder. Divanı harplere gelince, temin ederim ki, di
vanı harplerin isminden maada mahkemelerden farkı 
yoktur. Bir işi deruhde ettiler mi artik arkasını ara
mazlar. Verdikleri ceza işin ehemmiyetiyle mütena
sip değildir. Ceza vermek usulünü bilmemek cihetiylc 
sittin sene bilâ sual divanı harplerde sürüklenenlerin 
neticesi, günlerce hapisanelerde mevkuf kalmaktan 
ibarettir. İcraat istiyoruz. Şedit ceza istiyoruz. Fakat 
bunu verecek ne bir divanı harbimiz vardır, ne de 
mahkememiz. Vatan naperverliği görülen ve bilvesile 
bütün vatandaşların düşman ayakları altında ezilmesine 
sebebiyet veren bu adamların cezasını ne divanı harp
ler ve ne de şimdiye kadar bSzi idare etmek vazifesini 
etine alan mahkemeler alsın. Ne istiyoruz efendim? İs- , 
tiyoruz ki ; Bugün Türkiye'de bir hareketi milliye ol
duğu anlaşılsın, bu hareketi milliye tecellüt, celâdet, 
ve şiddet ve mukavemet ister ve diyoruz ki, bu hare
keti mtiUiyenîn timsali, ruhu ve abidesi, Büyük Millet 
Meclisidir. Ve ilân ediyoruz ki; bu milletin ruhuna 
tesir edecek, bunun fevkinde bîr kuvvet yoktur. O 
halde memlekette müdafaa, mukabele, mukavemet ve 
meşruiyet kuvvetlerini temsil eden bu heyet; kendi 
içinden ve canlı, ziruh azalarından ayırsın; kendi mak
sadının meydana gelmesine ve ifasına kadar çalışsın 
ve muvaffak olsun. (Alkışlar ve bravo sadaları) Efen
diler; herhangi bk kuvvet olursa olsun, içimizden 
gayrisi olursa, başkasına havalei umur etmekten bu 
dakikada ümitvar olmayalım. Mahkemeler, divanı 
harpler, eyyamı âdiyenin adamlarıdır, onlar âmirle
rinden aldıkları emre göre hareket ederler. Bîz me
mur değiliz, âmirleriz. Kendi maksadımızı kendimiz 
ifa etmek düsturunu takip edelim. Cephelere gönde
relim ve diyelim ki; salâhiyeti vasiamızın >.,., işte şu 
amali milliyenin tatbflcma memursunuz. Ne salâhiyet
le? Mevcut kavariin salâhiyetiyle ve fevkalkanun sa
lâhiyetle. Bunu ne için demiyelkn? Rica ederim beye
fendiler, bir dakika İçin alıştıklarımızdan vazgeçelim. 
Vergi alıyoruz, askerlik İlân ediyoruz, icabında kanun
lar neşrediyoruz. Ben, sen, diğeri münferiden vazu 
kanunuz. Üç beş ayıracağımız arkadaşlara nüçin vazu 
kamın salâhiyetini vermeyelim? Bugün nasıl yefcdiğe-
rinüzden, vicdanlarımızdan, kanaatlerimizden emin 

isek, cepheye ayıracağımız arkadaşlara, münhasıran 
âımal ve menafi milliyeyi düşünmekle melûf olan ar
kadaşlarımıza; şu hususta istediğiniz karacı İttihaz edi
niz, demekten niçin çekinelim? Efendiler, kat! icraat 
ve kati azim lâzım. Azaları biz tayin edelim, reisleri 
bizden olmak üzere içimizden seçelim, diyelim ki, azi
zim işte cephe, işte millet, işte siz... Siz, geriden gelip 
ileriye sevkedüecekleri sevkedin. Eğer bizlere bu sa
lâhiyetler dairesinde fevkalâde salâhiyet ve itimat ve
rilmezse bendeniz eski şeraitle kullanılacak bir kanu
nu kabul edemem. Bu inkılâp zamanında asla ve as
la bir faide vermez, İşte bu hususta bir takrir takdim 
ettim. Eğer arzu buyurulursa heyeti umumiyesi kabul 
olunan bu kanunun mevaddı meyanına İthal olunsun. 
Müsaadenizle takririmi okuyayım : (Okudu) 

Cephe Firarileri Hakkında Kanun 
Esbabı mucibesM şifahen arz edeceğim âtideki 

teklifim mazharı kabul olursa firar esbabının önüne 
geçilebileceğin1! zan ve tahmin ediyorum. 

MADDE 1. — Muvazzaf ve gönüllü olarak hiz
meti askeriyeye dahil olupta firar edenler veya her 
ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve fi
rari derdest ve şevkinde tekâsül gösterenler ve firari
leri Ma, iaşe ve ilbas edenler hakkında mülki ve as
kerî kavainînde mevcut ahkâm ve indeficap diğer gû-
na mukarreratı ceza'iyeyi müstafcillen hüküm ve tenfiz 
etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından mürek
kep istiklâl mahkemeleri teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu mahkemeler azasının adedi ye
di olup Büyük Millet Meclisinin ekseriyet arasiyle in
tihap ve içlerinden en ziyade rey alan reis addolu
nur. 

MADDE 3. — işbu mahkemelerin adedini ve mın
tıkalarım Heyeti Vekilenİn teklifi üzerine Büyük Mil
let MecKsi tayin eder. 

MADDE 4. — istiklâl mahkemelerinin kararları 
katidir, 

MADDE 5. — istiklâl mahkemelerinin evamir ve 
mukarreratım infaz etmeyenler ve infazda teallül gös
terenler işbu mahkemeler tarafından tahtı muhake
meye alınır, 

MADDE 6. — Her istiklâl mahkemesi fcetebe ve 
müstahdemin maasatı yüz lirayı geçmeyecektir. 

MADDE 7. — işbu kanun tarihi- neşrinden mute
berdir. 

MADDE 8. — işbu kanunun icrasına Müdafaa! 
Milliye, Maüye, Dahiliye, Adliye vekilleri memur
dur. 

Saruhan 
Refik Şevket 
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Esnayı kıraatte: 
VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Sen, beni ve ben de 

seni tanıyoruz, iltimas ederiz. Fakat asker hakkında 
bu yoktur. Zabİtan hakkında vardır. 

REFtK ŞEVKET BEY (Sarüfaan) — Vehbi Efen
di; arz edeyim : Firara sebebiyet veren zabitan, as
ker, kumandan hepsi hakkındadır. Bu, mutlaktır efen
dim. Eğer biz kendi arkadaşlarımıza da itimadımız 
yoksa kendi kendine yaşamak hakkım haiz değildir 
demektir. (Devam, devam sesleri) 

Takririn hitamı kıraatinde : 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Azalar me

bustur. Burada çalışacağına orada çalışsın. Ancak me
murini maüye ile aramızda bir tefrika çıkarmamak ve 
bu bapta kanun yoktur dedirtmemek için Malîye Ve
kiline «Ketebe ve müstahdemin maasatı yüz lirayı te
cavüz etmeyecektir» suretinde bir fıkra ilâvesinin ka
bulünü Heyeti Muhteremeden rica ederim. Bu kanun 
bu şekilde nazan dikkate alınsın. 

REİS — Şimdi efendim, ınüsaadeniale şekle ait bir 
şey arz edeceğim. Malûmu afiniz, dün birinci mad
denin heyeti umumiyesi bakkalda müzakerenin kifaye
tine karar verdik. Tadilnamelerden «azan dikkate alı
nanlar; encümene gitti. Yalnız tadilât üzerine müzake
re cereyan ederken ikinci bir tâdil karşısında kaklık. 
Eğer, mevzuu müzakeremiz, dün encümene gidip bu 
gün gelen şekil üzerine olacaksa söz yalnız takriri na
zarı mütalaaya alanlara aittir. Refik Şevket Beyin 
şimdi okunan takririni de reyi âlinize vazedeceğim. 
Nazan mütalaaya alındığı takdirde yeniden umumi 
müzakere açacağız. (Hay, hay sesleri). Bunu, bu tek
lifi mevzuu müzakere olmak üzere nazan mütalaaya 
alanlar el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alındı. O faal
de simdi umumi müzakere açıldı. Efendim, sözleri 
sıra ile kaydettik. Refik Şevket Beyin mütalaasına 
ufak bir cevap vermek üzere Vehbi Efendi Hazretleri 
söz istediler. Ondan sonra, Süleyman Sırrı Bey, Ali 
Süruri Efendi, Hamdi Bey, Rasftı Efendi, Abdülka-
dİr Kemali Bey, İsmail Suphi Bey,. Söz atmışlardır. 
Söyleyeceklerdir. 

VBHBI EFENDİ (Konya) — Refik Şevket Beye
fendinin şu takriri kabul olundu. Fakat buna dair bir 
iki şey soracağım: 

Bu istiklâl heyeti asker celp ve cemine çalışacak 
mı? (Hayır sesleri) cephelerde bulunacak, harbe ne
zaret edecek mi, etmeyecek mi? (Hayır sesleri) yalnız 
bir mafhkeme. Şu halde memleket içindeki mahkeme
leri lağvedelim, ben de kaniim ki, bizim mahkeme
ler i; görmüyor, Ben de kaniim ki, mahkemeler ka

bir azabından beterdir. {Olmaz sadaian) ben de ka
niim ki, hiç bir mahkemede ih'kakı hak olunmuş de
ğildir. Mübalağa ile bunları ben de bilirim, Madem 
ki, böyledir, (bunları lağlvdelim, diyeceğim budur. 
(Gürültüler) varsa is/İ onlara havale edelim, yoksa.., 
(Gürültüler). 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Encü
men; Refik Şevket 'Bey biraderimizin mütalaatına iş
tirak eder ve teşkilât esasının da nazan itibara alın
masını Heyeti Umumiyeye teklif eder 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim lüt
fen iki takrir tevhit edilsin, encümene gönderilsin. 

(Hayır, hayır sadaian). 
REtS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi nazarı 

dikkate alınan takriri lâyioai kanuniye ile encümene 
verdik, -neticede Heyeti 'Umumiye lıangisinj arzu eder
se onu reye vazedeceğim. 

TEVFÎ'K EFENDİ (Kângın) — Beşinci maddeye 
münasebeti vardır. O zaman konuşabiliriz. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim bendeniz, maksadımı arz edeyim': Bu fıkrayi 
okursam mesele haMolunur. M'üzakere edffimekte olan 
Heyeti Vekilenin 'teklif ettiği firari kanunun şu fık
rası yani kanunun üçüncü maddesi (Seferde firariler 
hakkında takibat ve sevkıyatta müsamahaları veya ah-
ziasfcer muamelâtında suİistİmalât görülen memurini 
mülkiye ve askeriye ve jandarmalar ve effradı askeriye 
ve kariye ve mahallât heyeti ihtiyarileri ve firarinin kı
tası kumandanları ve firarileri saklayan veya itotita 
ettiği mahalli bildiği halde ihbar etmeyen her şahıs, 
ordunun küvvei harbiyesine İrası mazarrat etmiş ad
dolunarak hiyaneti harbiye kanuniyle tecziye olu
nur.) 

O halde efendim, ilâve edilmek istenilen mevaddı 
umumiye ile bendenizin teklif ettiğim mevad arasın
da münasebet vardır, Benderiiz Heyeti M'Utoteremeye 
teklif ediyorum. Encümene bendeniz 'gideyim, bera
berce 'tanzim ederek sîze verelim, bir mesele suretinde 
müzakere edelim. 

REÎS — Buna encümen de muvafakat etmiştir. 
Efendim; posta ve telgraf muhaberatının teahhürü 
hakkında Dahiliye Encümeninin mazbatası var okuya
lım: 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Firari kanunu 
hakkında sonra mı söz söyleyeceğiz? 

REtS — Efendim lâyiha! kanuıviyeyi, nazarı dik
kate alman teklifle beraber ibirleştirilmek üzere en
cümen isteri, reye vermiştim, encümene verdim. Onun 
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için şimdi posta ve telgraf muhaberatının teehhürü 
hattındaki mazbatayı okuyacağız: 

HACI TEVFtoC EFENDİ «Kângırı) — Birinci 
maddeyi müzakere edelim. Birinci maddenin müza
keresine mani değil bu., 

R'BtS — Efendim bu mazbatayı müzakere -etmek 
için Maliye Vekilinin huzuru lâzım, zira birtakım 
muaveneti maliyeden bahsediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Posta mü-
diri umumisi de lâzım. 

REİS — Onu niçin tehirini arzu edenler el kaldır
sın.. Heyeti Vekilenin huzuruna talikan müzakeresi 
tehir edildi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim affe
dersiniz. R uz namede sıra, Zonguldak kanunudur. 
Fakat bendeniz bir istirhamda bulunacağını, müsaade 
buyurur musunuz? Arkadaşlar takdim ettiğim Zon
guldak kanunu, mukaddes gayemize nazaran bence 
gayet mühimdir. Bununla beraber bu kanaatime rağ
men, şuasını muhafaza etmek ve hukuku baki kal
mak sartiyle, ve ruznamedeki en son maddenin mü
zakeresine başlanmasını istirham ediyorum. O da, 
cephe gerilerinde bulunan livalardan âzami muave
netin temini hususunda bir «heyetin izamına dair. Bİ-
anenaleyh o maddenin müzakeresine başlanmasını 
teklif ederim. 

REİS — Ruzname eldedir. Ruznamettekî mevadı 
müdafaa edecek zevatın hangisi hazırsa onu müza
kere ederiz. Şu veya bu teklif şu veya bu kararta 
teklif edilmez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, bîr 
takım kanunlar var ki onların müzakeresi gümerce 
uzayacağı için bu teklifte (bulunuyorum. 

S. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arkadaşlarının, 
vilâyatı şarkiye muhacirlerine muavenet edilmesi hak
kındaki takriri ile Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesi-
nin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası ve Dâhiliye ve Sıhhiye encümenleri mazbata
ları. 

KATİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Muhaci
rin hakkındaki Dahiliye Encümeninin mazbatası: 

'Muhacirin müdiriyeti umumiyesine ak kanunun 
birinci ve ikinci maddeleri Heyeti Umumiyede aynen 
kabul edilmişler ve muhasebeye dair olan üçüncü 
maddesinin usulü muhasebeye tevfikan tadöi zımnın
da havale buyralmus olduğundan Maliye Veküi Be
yefendinin huzuriyle mevaddı â/tiye ibîttezekkür ka-
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bul edilerek iadeten Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine arz ve takdim kılımr. 
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TAIHSİN 'BEY (Aydın) — Efendim, bu, Maliye 
ve Dahiliye vekillerinin huzuriyle müzakere edilir. 

REİS — Efendim, encümende vekil beylerin hu
zuriyle müzakere edildiğine dair mazbatada sarahat 
vardır. Binaenaleyh bunun hakkında söz İsteyen var 
mı? 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar, birçok münasebetle bu muhacirin meselesi 
burada birçok defaSar mevzubaths oldu. Fakat ben
denize* maatteessüf bir neticeye erdirilemedi. Bu 
encümenden bu gün bize gelen bu üçüncü madde gös
teriyor ki iş tamamiyfe daha evvelce bu işi yapama
yan ellere olduğu gibi bırakdiyor. Halbuki geçen 
günkü celselerden birinde burada nüfusu umumiye 
meselesi mevzubahs olurken hepimizin yüreği sızla
mış, naran dikkate almayı vadetmüştik. Daha evvelce 
yine bir muhacirin takriri münasebetiyle bütün Mec
lis maksadım ve bu meselenin fevkalâde mühim ol
duğu kanaatini izhar etmfts, buna rağmen muhacirin 
meselesi bir neticei satümeye isal edilememiştir. Şim
di bu Üçüncü maddeyi kabul ederek muhacirin mese
lesine nihayet vermiş olursak bendenizin kanaatimce 
meseleyi Meclis ihmal etmiş olacaktır. Sureti kafiye
de halletmiş değildir. Biz encümenden beklerdik ki 
muhacirin meselesinin üçüncü maddesi iade edilir
ken yine kendisine havale edilen muhacirin meselesi 
münasebetiyle nazarı dikkatini bu meselede fevkalâ
de yoracak, bununla uğraşacak ve hiç olmazsa biz bu 
Meclisten yaraı ayrılıp giderken, oh, muhacirin hak
kında bir şey yapabildik... Diyecektik. Halbuki bugün 
zannediyorum ki birçok müzakerelerden sonra öyle 
bir neticeye vardık ki, bendeniz kendi kanaatime ve 
diğer arkadajkrmrzm kanaatlerine göre, hiç bir şey 
yapmadan bu meseleye nihayet veriyoruz zannmda-
vız. Pekâlâ bir şey yaptığını iddia eden arkadaşların 
fikrine hürmet ederimi. Onlar da gelir, burada izahat 
verirler. Senelerden beri nüfusumuza dettseHi tesir 
nasıl eden, en katı kalpleri ağlatmaya sebep olan bir 
Çareyi bir dakikada mı halledeceğiz? Daha evvel bu 
biçarelerle uğraşan belediyelerle, bu işlerle uğraşan 
'kimselerin nasd füsunkâr bir kanun maddesiyle bu 
açılara bir nihayet verifceektir. Onları dinleriz, kanaat 
getiririz. Hiç olmazsa daha ziyade müteselli oluruz. 
Hallolunmadığı (kanaatiyle kürsüden iniyorum. 

DURAK BEY (Erzurum) — Zatıâİiniz ne düşü
nüyorsunuz İzahat veriniz, 
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Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BBY (Devamla) — Ben
denizin bu hususta düşündüğüm: Hükümet ya kendi 
içün bir mesele yapar, yahut halka bırakır, bu; bîr 
halk meselesidir. Birçok defa beyan ettiğimiz gibi, 
istanbul'da bir numunesini gördük. Rumeli'den birçok 
muhacirler gelmişti. Onlara bir .taraftan muhacirin 
teşkilatı, diğer taraftan da İstanbul Belediyesi, düğer 
bir taraftan da Hitâh'ahımer bakıyordu. Manzara, o 
kadar bariz idi ki birisinde intizam, refah merhamet 
vardı; diğerinde ademi intizam, karşılık ve söylemek 
istemediğim neticeler vardı. Burada bu kadar mebus
larız, Boş vakitlerimiz de vardır. Hilâlİahmer gifc-i 
bir merkezli umumi teşUrtü eder ve memlekette bele
diyeler gJbi meclisler teşkil eder ve Devlet her sene 
vereceği bu bütçeyi bir defalık o cemiyete verir. Hal
ifem birçok merhametkâr kısmı alâkadar olur. Bu iş, 
yalnız belediyelere tahniti edilmez. Onlar da hemckıs-
lerînin yaralarayle meşgul olurlar ve 'böyle ter ce
miyet bu işi herhalde iyi yapar. Yok; böyle olmaya
caksa, Hükümet başlı basma nezaret ve mesul bir 
nezaret yapmalıdır. Bendenize nazaran, halkın yapa
cağı bu iş belediyelerden de Muhacirin müdüriyeti 
umumiyetinden de, her şeyden de yüksek olacaktır. 
Çünkü her münasebetle gördük. Gerek Erzurum'da 
gerek İstanbul ve izmir'deki arkadaşlarımız gördüler, 
kendilerine iltica eden, kendi avuçlarına gelen muha
cirine ahali ve yedi cemiyetler daha çok bakmışlar, 
onlarla daha çok meşgul olmuşlardır, müteessir ol
muşlardır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Arka
daşlar; meselenin belediyeye havale edilmesi, için 
akamete uğraması için, Meclisi Â'M tarafından ittühaz 
edilecek yegâne karar ve tedbirdir. Belediyelerimizin, 
İstanbul'dan başlayarak, memleketimizin bütün aksa
mına ait olan 'bütün, vezaföte, ne kadar beceriksiz ol
duğunu bilmeyen yoktur. Ankara Belediyesi gözü
müzün önünde bir numunedir (Gürültüler). Arka
daşlar müsaade buyurun efendim. Burada müzakere 
vaki oldu. Belediyelere verilmesi hakkında bir kararı 
âliniz vardır. Bunları bilerek söylüyorum. Fakat ar-
'fcadaslar, bendenizi Söz söylemeye sevk eden şey, it
tihaz . buyurmuş olduğunuz bir kararın aleyhine 
seykeden şeyhakkında tedalbir ittihaz buyurabilirsiniz, 
Ortada milletimiz mevzuibahistir. Gözümüzün önün
den gelip geçecektir. Baştan başa kaybettiğimiz Ru
meli, payitaht da dahil öknak üzere, fırsat buMukça 
dalma Anadolu'ya muhaceret edecektıir ve Şark vilâ
yetlerimiz en biçare, en makhur sefaletten birini gör
müştür. Cenup'ta yine muahceret vardır, Anadolu' 
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nun Garp kısmında da muhaceret vardır. Biz bu işi, 
lâğım yaptırmaktan, sokağı sulatmaktan âdız birta
kım heyetlere bırakıyoruz, O cemiyetlerin terakkisi 
için 'ümitsiz değilim. Memleketimizin seylî terakkisi 
belediyelerin inkişafı tarrfiyte mümkündür. Fakat bu 
günkü vaziyeti de maddeten budur. Halkımızın yarı
sı muhaceret halindedir ve biz, bundan her sene yüz
de söfcsen nispetinde ziyan veriyoruz. Muhacirler ca
mi köşelerinde, han ve medrese köselerinde bakım
sız, aç ölüyorlar. Bunun neticesinde diyoruz .ki; bun
ları belediye :kapıtarına gönderelim. Acizlerinin en 
mutantan emsali varken belediyelerin kapılarına bun
ları göndermek onüara. Ölünüz, demektir. Meclis bk 
şey yapabilir. Kendi murakabesi altında, hatta ben 
teklifimin kabul edileceğine bir ihtimal tasavvur et
seydim, derdim ki; bir veikâlet yapına, Zira vekâlet
lerin hiç birisi doğrudan doğruya bu kadar hayata 
•temas etmez. Buna göre ya sefalet içinde, şimdi gör
düğümüz gibi, devam edip gidecek ve ölecektir ve
yahut müessir bir tedbir sayesinde bir kısmını kurta
racağa Bu; fevkalâde m'ühimdir. Sui netice vermesi 
muhakkak olan bu meseleyi hallediniz. 

RBfS — Efendim, Heyeti Âliyenizin nazarı dik
katine bir şey arz edeceğim: Evvelce kalbul edilen iki 
•madde vardır. Bu iki maddeyi okuyayım. Kabul edi
len maddeten 

MADDE 1. — Muhacirin müdiriyeti ümumiyesi 
mülgadır. 

MADDE 2. — Muhacirine ait muamelât rüesayi 
memurini mülkiyenin nezareti altında belediyelerce 
ifa edilir. 

REİS — Bu iki madde Heyeti Celilenizce kabul 
edildi. 3, 4, 5, 6 ncı maddelere bir vuzuh ve şekil ver
mek için Dahiliye Encümenine gitmiş, Dahiliye En
cümeni de şimdi okunan şekli kabul ediyor. Kanu
nun heyet ümumiyesi hakkında müzakere açmadık, 
üçüncü maddeye ait tadil tekmende bulunan zevat 
varsa söz vereyim. Yok ise umumi müzakere hakkın
da müna'kaşa açmayalım. Üçüncü madde üzerine ta
dil teklifinde bulunacak zevatın söz söylemesi iktiza 
ederdi. Şimdiye kadar da elimde bir tadil teklifi de 
yoktur. Binaenaleyh maddeyi, üçüncü maddeyi reye 
vazediyorum. 

MADDE 3. — Dahiliye bütçesine vazedilecek 
muhacirin bütçesi muhassasatı, vüâyatta rüesayi me
murini mülkiyenin talh'tı nezaret ve mesuliyetinde ola
rak 'belediyelerce sarf ve tevzi olunacak ve muhacirin 
tahsisatına ait muamelâtı besafbiye devairi Maliyece 
idare edilecektir. 
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i(JMadde okundu. Madde aynen kabul «dikti. 
Dördüncü madde okundu): 

MADDE 4, — Muhacirine sarfı icap eden me-
baliğ, belediye meclislerimize tahakkuk ettirilip bi
rayı sarf ve tevzi mal sandıklarından avans olarak 
alınacak ve usule tevfikan tanzim olunacak evrakı 
mümbite mal sandıklarına tevdi olunarak muamelei 
mahsubiyesi icra edilecektir. 

REİS — Efendim, dördüncü madde hakkında 
söz -söylemek isteyen var mı? (Hayır, hayır sesleri). 
Tadil teklifi de yoktur, maddeyi aynen reye vazedi
yorum (Kabul ediödi efendim). 

MADDE 5. — MecaUsi belediyeye her defa vuku 
bulacak avans miktarı yirmi beş bin "kuruşa tecasvüz 
etmeyecektir. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yar mı? Söz İsteyen yok. Tadil teklifi de yok. Bina
enaleyh maddeyi reye vazediyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

(Altıncı madde okundu); 
MADDE 6. — Muaddel usulü muhasebei umu

miye kanununun nafcte vazıülyet muhasipler ve mu
temetler hakkındaki ahkâmı, Mecatisi belediye rüesa 
ve azası hakkrada dahî tatbik olunacaktır. 

RBtS — Altmcı madde hakkında söz isteyen var 
mı? Tadi! teklifi de yok, reye vazediyorum. Kabul 
edenler etlerini kaldırsınlar, (kabul edildi efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (©ohı) — Söz isterim Reis 
Bey. 

RErS — Buyurun. 
TUNALI HÎLMt BEY (Bolu) — Hem kendi mu

hacir hemde beş senelik ömrü muhacirlerle geçen bir 
arkadaşınız gibi karşınıza çıkıyorum. 'Bunu söyle
mekten maksadım, evvelemirde açıkça nazarı dikka
tinizi celbediyorum ti gayet acı bir teklifte bulunaca
ğım. Fakait öyle ümit ederim ki muhacir ve mülteci 
kardeşlerimizin yaraşma bir cerrah gibi, bir opera
lar gibi netice vermiş olacak. Efendim meseleyi bi
raz teşrih etmekliğime (müsaade buyurun. Bizde Mu
hacirin müdüriyeti umumiyesi denilince, anlaşılan kati
yen odur ki, güya bir imarethane. Hattâ bu vesile ite şu
rasını arz edeyim ki: (Maddeye maddeye sadalan). 
Maddedir efendim. Sen, «adet haricine katiyen çık
mam. Diyelim ki muaveneti sıhiye ve muaveneti iç
timaiye unvanı kullanılırken Fransızca'da ona fprev-
yans) denilir. Zira bizde muavenet meselesi ruhumuza 
pek garip bir surötte yerleşmiştir. Biz umumi sadaka 
vermeyiz. Şahsi olarak sadaka veririz. Biz onu öyle 
umumileştirmişiz ki •onun bir manasım bizce dilenci
lik gibi alıyoruz. Bu cihet böyle. Şimdi bu esası, Mu-
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hacirin müdüriyetine tatbik edecek olursak acı bir 
hakikat karşısında bulunuruz. Güya Muhacirin mü
düriyeti umumiyesi, sırf muavenet içA, insaniyete 
ünerhameten teessüs etmiş bir idaredir. Bendeniz 
Muhacirin müdüriyeti umumiyesinde sevkıyatı hari
ciye memuru idim. Biz dört arkadaş idik. (Maddeye 
sesleri). Madde efendim, rica ederim. Yedinci mad
de olarak madde teklif edeceğim (Devam sesleri). 
Muhacirin müdüriyeti umumiyesinde bir nevi teşki
latı mahsusa idi. Güya Muhacirin müdüriyeti umu
miyesinde bîr teşkilatı mahsusa tarzmda. Vazifemiz, 
memalifci hariciyei İslâmjyeye gitme*, ve oradaki 
anasırı islâmîyeyi - müstemlekeleri değil - intihap ve 
muhacerete teşvik etmek. Bu, olacaktı ve güya gizii 
gidecektik. Konsolosların kâtibi olmak, sefaretlerde 
şöyle böyle garipler unvanlar bularak işi yoluna koy
mak. Şimdi efendim kapılar 'kapalı olduğu İçin biz 
gidemedik. Bunu arz etmekten maksadım nedir? Ya
ni Muhacirin müdüriyeti umumiyesi son senelerde 
hakikaten ilmi ve fenni ve içtimai bir esas kavraya
bildi. Evvelki muavenetçıMkten, evvelki birtakım ga
rip esaslardan sıyrılmaya uğraştı. Fakat yine bir iş 
beceremedi. (Madde madde sesleri) maddedir efen
dim emin otunuz, 

RBrS — Efendim, müsaade buyurun, maddeye 
dair söyleyiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Madde 
tetJif ediyorum. 

RBtS — Pekâla verin, takrir okunsun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim 
muhacirine şimdiye kadar tahsis edilen paraların 
emin olmalıyız ki, yüzde doksan beşi, İhtilas, irtikâp, 
suiistimal tarikiyle mahfolup {gitmiştir. Bu kanaatle
dir ki şimdi bir madde kanuniye teklif ediyorum. Esa
sı da, evvelce arz ettiğim muaveneti içtimaiye, mu
haceret meselesi, Muhacirin müdüriyeti umumiyesi-
nin vazifesi muavenet meselesi demek değüdirden 
ibarettir. O maddede ilk sözümde kullandığım tabiri 
ortadan kaldırcak nedir? Muhacirin müdüriyetinin, 
muhacirlere, mültecilere karşı olan vazifesi imaret-
çilik değildir. Elendiler harbî umuminin iptidasından 
beri vtlâyalı Şarkiyeden gelen mülteciler... 

REÎS — Hilmi Bey... Sözünüzü keseceğim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Pek iyi 

efendim bitiriyorum. Yalnız iki cümle... VilâyaEı Şar
kiyeden gelen mülteciler güya bu kadar senelerden 
beri idare ediliyor, besleniyor. Halbuki bunların iz-. 
zeti nefisleri, vücutları manen, maddeten matufedüi-
yor. Zira bu beş paralık muavenete 'göz dikiyorlar. 
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Ondan imdat bekliyorlar, onların 'hayatı mahfoluyor. 
Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan yevmiye
lerin bu kanamın neşrinden bir ay sonra 'kesilmesini 
teklif ediyorum, 

REfö — Efendim Heyeti Celilenizkı nazarı dik-
katine bir •şey daha vazedeceğim. Bendeniz bu kanu
nun İlk müzakeresinde bulunmadığım için bu İki 
maddenin aynca kabul edilip edilmediğinden habe
rim yoktur. Dosyasını teorik ettim, mütsiaceliyel ka
rarı yoktu. Yoksa birinci müzakeresi ikmal edilip 
îkincİ müzakereye geçilmiş değildir. Müstaceliyet ka
rarı olmayınca bu müzakere; birinci müzakeredir. 
Yukarıda, kabul sekimde reyi âlinize vazettim. Mad
denin tadili halkkında takrir olmadığı İçin nihayete 
geldikten sonra îfckıci müzakereye geçilmesin reye 
vazedeceğim. Hilmi Bey yedinci madde olarak bir 
madde teklif ediyor: 

Takrir Sureci 
7 nd madde olarak berveçbiztir maddenin kabu

lünü «teklif ediyorum: 
MADDE 7. — Bu kanunun neşri tarihinden İti

baren 'bir ay sonra mülteci ve (muhacirlere veritaıekte 
olan •yevmiyeler katokmur^ 

Bolu 
Tuna3ı H İ M 

REİS — Nazan mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın. CRet seslen) Nazarı mütalaaya alınmadı. 

{Kâtip yedinci maddeyi okudu): 
MADDE 7, — Muhacirin kanununun işbu kanu

na muhalif olmayan ahkâmı bakidir. 
RBİS — Efendim, bu madde hakkında söz söy-

femek isteyen var mı Yoktur efendim, o halde, se
kizinci maddeye jecûtonesini arzu edenler lütfen el 
kaldırsın, sekizinci maddeye geçildi. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey, sekizinci 
maddeye dair bir teklifim var. Malûmu âtiniz, mem
lekette günden güne teşkilat çoğalıyor. Meselâ muha
cirine belediyeler bakıyor. Muhacirin dairesi teşekkül 
etsin deniyor. Muhacirin dairesi baikmaz. Belediyeler 
balesin diye geriye donuyor. Teşkilât; ısefcftden şekle 
değişik gkliyor. Bunların hiç birisinde fayda hâsıl 
olamıyor. Onun için 'bendeniz sekizinci madde olmak 
üzere bir şey teklif ediyorum1: Vazifesini ifa etmeyen, 
muhacirini aç bırakan sefalete mahkûm eden, memu
rini mülkiye ve belediye heyetleri derhal tecziye eddl-
SMli 

flSMAÎL SUPet BEY (Burdur) — Reis Bey, bu-
oiiû hakkında süz İsterim. 

REİS — Okunsun efendim, sonra söyleyiniz. 
"CTeJkJif takriri okundu): 
MADDE 8. — Muhacirini üç gün açlık ve sefa

lete mahkûm eden <ve muhacirine ak herhangi bîr 
muameleyi tehir eden ve suiistimal eden rüesayıi 
mülkiye ve belediye heyetleri derhal tahtı muhake
meye alınacaktır. 

Muhacirin kanununa balâdeki maddenin 'ilâvesini 
teklif eylerim. 

Kütahya Mebusu 
Ragıp 

(Doğru, doğru sesleri). 
RAGIP BEY (Kütahya).— Böyle bîr maddenin 

kabulünü teklif ediyorum. Mesele; ne muhacirin 
müdüriyeti meselesi, ne belediye meselesi, ne de mec
lisi idare meselesidir. Mesele; vazifeyi suiistimal et
mek meselesidir. Onun için derhal işten el çektiril
mesini ve tahtı muhakemeye alınmasını teklif ediyo
rum. 

ISMAL SUPHt BEY (Burdur) — Beyefendiler, 
bendenizce bu teklif gayet abes bir tekliftir. Çünkü 
bazde her hangi bir kanun varsa hepsinde, tatbik 
etmeyenler hakkında şöyle olacak, böyle olacak 
diye maddeler var. Fakat kaçta kaçı tatbik ediliyor? 
Vazİfeİ memuresini ifa etmedikten sonra derhal tahtı 
muhakemeye alınır. Üç gün, iki gün bunu kim tak
dir edecek? Mütemadiyen kanun yapm, tehdit ya
pın, sonra tehdidin kıymeti kalmıyor. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey, müsaade
nizle cevap vereceğim: Memleketimizde bir kadı 
vardı ki, alenen rüşvet alırdı ve derdi ki, efendiler, 
getirin, getirin, şimdiye kadar, on bin kadı tahtı mu
hakemeye alınmıştır. Fakat cezalanmamıştır. Bina-
aneleyh yapılan kanunların kuvvei teyidİyesi ihzar 
edilmedikçe esasen şu maddeleri de tesbite lüzum 
yoktur. Mademki bu maddeler tesbit ediliyor. Bu 
maddelere bir de ceza meselesi ilâve edilmeli idi. 

HAMDt NAMIK BEY (izmit) — Efendim, İs
mail Suphi Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi, vazi
fesini ifa etmİyen bir memur için böyle bir şeyi koy
mağa lüzum yoktur. Rağıp Beyin verdiği takrirde 
bilâ sebep kaydi de yoktur. Yani üç gün aç bırakan 
memurini mülkiye tahtı muhakemeye alınır, işten el 
çektirilir diyor ki, parası yoksa ne île besleyecektir? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bendenizin vardığİm 
bir şekil idi. Şekli istediğiniz gibi tadil edersiniz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Mesele 
tenevvür etti. Bu takriri sekizinci madde olmak 
üzere nazarı mütalaaya alanlar ellerini kaldırsın. 

— » — 
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Kabul edilmedi efendim. O halde kanunda mevcut 
olan sekizinci madde okunacak. 
(Sekizinci madde okundu). 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından muteberdir, 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen yok 
tabii. Dokuzuncu maddeye geçilmesini arzu edenler 
ellerini kaldırsın. 

(Dokuzuncu madde okundu). 
MADDE 9. — işbu kanunun icrasına Dahiliye 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Tabii bunun için de söz yoktur efendim. 
Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın. Müstaceliyet karan yok. Dosyasını 
tetkik ettim. Bu birinci müzakeredir. İkinci mü
zakeresini reye koyacağım. İkinci müzakereye geçil
mesi hakkında ekseriyet hasıl olmazsa kanun redde-

REİS — Celse kuşat edildi. Firariler hakkındaki 
kanun encümende tadil edilerek Heyeti umumiyeye 
verilmiştir. Müstaceliyeti olduğu İçin müzakeresini 
ikmal edeceğiz. Müzakeremiz birinci maddededir. 

(Kâtip birinci maddeyi okur) 
Maddei Muaddele Sureti 

MADDE 1. — Muvazzaf ve gönüllü ile hizmeti 
askeriyeye dahil olup ta firar edenler veya her ne su
retle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari 
derdest ve şevkinde tekâsül gösterenler ve firarileri 
ihfa ve iaşe ve ilbas edenler hakkında mülkî ve as
kerî kavaninde mevcut ahkâm ve indelicap diğer gûna 
mukarreratı cezaiyeyi müstakillen hüküm ve tenfiz 
etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından mü
rekkep İstiklâl mahkemeleri teşkil olunmuştur. 

REİS — Bu birinci madde hakkında söz alan 
zevatın esamî listesini hıfzediyorum. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendim, bu bi
rinci madde tadil olunarak evvelce Meclisimize gel-
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dilmiş olur. Bunu izah ediyorum, ona göre karar ve
riniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — 
Dört beş milyon hayatın mahvine sebep olacak, red
dedilsin efendim. 

REİS — İkinci müzakereye geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Red
dedilmiştir efendim. 

REİS — Aksini reye koyuyorum. İkinci müzake
reye geçilmemesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar... 
Efendim, ikinci müzakereye geçilmemiştir, kanun 
reddedilmiştir, (alkışlar). 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Muha
cirin dairesine biraz daha fazla hırsızlık ettirin. 

REİS — Beş dakika teneffüs. 

5.15 sonrada celseye nihayet verildi 

misti. Encümende bunun müzakeresi cereyan edip 
dururken ikinci bir takrirle yine encümene gitti. En
cümen demek oluyor ki, bunu birinci madde olarak 
kabul ediyor. Halbuki lâyihai kanuniyenin beşinci 
maddesinde bu mehakim teşkilâtı mevcut idi. Bunu 
beşinci madde makamına ikame ederek, müzakereye 
başlanılarak, birinci maddenin müzakeresine başlan
masını teklif ederim bendeniz. Yoksa bunu yazma
dan ve kendimiz de bir istihzaratta bulunmadan ve 
bu müzakereyi tehir edelim, tab ve tevzi olunsu ve
yahut birinci maddeden başlayalım. (Yazalım, yaza
lım sesleri), 

REİS — Efendim, bu encümenin son teklifidir. 
Malûmu âliniz, mevzuu müzakeremiz encümenin bu 
son teklifi idi. Encümenin teklifi birinci madde ola
rak şimdi okunan şekildir. Yazmasını arzu ederse
niz okunsun. 

(Kâtip encümenden tadilen gelen maddeyi tekrar 
okur) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 5^0 Badezzeval 

REİS ; Kefcteâni Vekili Haam Fehmi Beyefendi 

KÂTİP i Haydar Bey (Kütahya) 
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KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Madde 
devam ediyor. 

REİS — Efendim, birinci madde bitmiştir. (Kâ
tip Haydar Bey. Kütahya ikinci maddeyi okumağa 
devamla) : 

(Bu mahkemeler azasının adedi beş olup Büyük 
Millet Meclisinin ekseriyeti arasiyle....) 

•EMİN BEY (Erzincan) — Bunu da yazalım efen
dim başladık. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Okuma
ya devamla. 

(Bu mahkemelerin azası beş olup ekseriyeti arasiyle 
intihap ve fazla rey istihsal eden zat reis addolunur). 

TUNALI HİLMt BEY (Bolu) — Efendim, ka
nunun lüzum veya ademi lüzumundan bahsetmiyece-
ğim. Çünkü son derece uzun uzadıya bahsettik. Bu 
madde hakikaten oldukça mutazam ve şümullü bir 
surette yazılmıştır. Binaenaleyh bir noktaya ilişece
ğim. Büyük Millet Meclîsi unvanının ruhlarda hasıl 
ettiği tesiri göz önüne getirecek olursak ve bahusus 
bu gibi unvanların, kelimelerin milletçe müstamel bir 
surette intihap edilerek vücuda getirildiği halde güzel 
neticelerin husule geldiğini çok defalar gördüm, «is
tiklâl mahkemeleri» yerine «Millet mahkemeleri^ 
tabiri kullanılmasını teklif ediyorum. 

DR. ABİDİN BEY (Lazistan) — Arkadaşlar, bu 
bendenizce en birinci ilâcımız olacaktır, Emin olu
nuz ki bu, birinci ilâçtır. Bu hakikaten bizim için 
lâzımdır. Gerçi firar eden Türk olamaz ve hiç bir 
vakit de Türk kaçmaz. Fakat memleketimizde bazı 
müzevirler buna meydan veriyorlar. Binaenaleyh bu 
istiklâl mahkemeleri buna set çekecektir. Rica ede
rim, bu maddenin yani birinci maddenin aynen kabu
lünü Heyeti Umumiyeden rica ederim. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Efendim, ben
denizin gerek kanunun heyeti umumİyesîne ve gerek 
bu maddedeki isabete kani olmakla beraber bir nok
tasına tamamİyle muhalifim. Evvelce malûmu âliniz 
yaptığımız hıyaneti vataniye kanununda idam ce
zasını Meclisi Âlinin tasdikina iktiran etmek üzere 
kabul etmiştik. Şimdi, teşkil ettiğimiz istiklâl mah
kemeleri heyetine veriyoruz. Evvelâ İstiklâl mahke
meleri heyetinin Büyük Millet Meclisi azasından 
terkip ve teşkiline taraftar değilim. Saniyen idam 
kararlarını infaz etmek hukuku padiş ahiden bulun
duğuna ve bu hukukunu da bu Meclis kendine mal 
etmiş olduğuna göre, bunun üç beş kişilik bir heyete 
tevdiini, arkadaşlarımın kendi vicdanlarından emin 
olmakla beraber, doğru bulmuyorum. Çünkü efen-
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dim, zamanın nezaketi, zamanın vaziyeti öyle ica-
bat karşısında bulundurur ki, öyle zaruretler tahas-
sül eder ki, istiklâl mahkemesinin verdiği bir veya 
birkaç şahsı affetmek veya onu tecziye etmek gibi 
bir zaruret hâsıl olduğu vakit bunu bütün mecalisin 
bütün mehakimİn fevkinde olan ve bütün mukarrera-
tm son tetkikgâhı olan bu Meclisin tetkikine İktiran 
etmedikçe infaz edilmesini ve bu hakkın tayin ve 
tenfizini üç beş kişilik bir heyete tevdiini 
bendeniz muvafık bulmuyorum. Onun için her 
halde hıyaneti vataniye kanununda kabul ettiği
miz gibi, idam kararları her halde Meclisi Âlinizin 
tasdikina İktiran etmek lâzımgelir. Çünkü İdam öyle 
bir şeydir ki, efradı beşerin hayatını ifna eder. Bu
nun telâfisi gayrikabUdir. Bu. noktada Meclisi Âli
nizin noktai nazarını celbediyorum. 

fRAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, zannede
rim ki, nisabı ekseriyet meselesinde salâhiyet meselesi 
mevzubahs olduğu vakit birçok arkadaşlarımız, 
canım kırk beş kişi ile ittihazı mukarrerat edilir, 
memleketin mukadedrattna, diye pek bağıranlar var
dı. Şu kanun, benim kanaatime göre, Meclisin çıka
racağı ve çıkardığı kanunların en mühimmi dir. Bina
enaleyh, Netice İtibariyle mesele, içtihat meselesi
dir. Vakıa Kanunu Esası Encümeni Mazbata Mu
harriri Refik Şevket Bey, bu Mecliste içtihat yoktur 
demişti ve halen ona binaendir ki, ve halen ona bi
naen olmalı ki; halâ böyle bir istiklâl mahkemesi tek
lifinde bulunuyor. Bendenizin kanaatime göre kati
yen doğru değildir. Binaenaleyh cezanın derecesini 
burada tesbit edelim ve fakat yine İstiklâl mahkeme
leri bizim esasımız dairesinde ve şimdi şu esasa na
zaran, evvetve encümenin ibir takim iteküöeri var
dır, ve ibu ıtteklîfled m. ve çöfe iCadil fc Heyeti umu-
müyenin arzusuna muvafık geliyordu. O maddeler 
üzerimde oynayalım, o maddeleri yeniden tetkik ve 
t̂espit edelim ve tespit ettfiğcmlnz esas üzerine mah

kemeler <de karar verisin. 

AİBDÜUKADfR KHMALÎ ıBEY (Kastamonu) — 
H-enttim, bu kanun haklkıodk :dünderilberi uzun uza
dıya söz söyleyenler oldu. Nihayet heıfees kabul etti 
'kfe Cephelerdeki vaziyeti düzeltmek için ibir kanun 
lâzımıdır. Bendertİz yalnız Baarnli Bey biraderimizin 
moktai nazarına İştirak etmeyerek diyeceğim ki: Dev
leti Osmaniyenin tarihimde ıgatyet mütıim tiit devir 
vartfır. 'Elbette herkes tarilHİ osmaniiyî tetkik etmiş
idir. O devirde İcraat yapanlar, binlerce insanları, 
hiç bir Meclisin müsaadesini istihsal etmeksizin öM-
Kfiiferek, memleketi fcurtamuştaıtfw; O devirde Köp-
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rüîatet devıtödir. Tehaşiye itinam yoktur. icap ederse 
>bu meıaleketi kurtaamafc Sçİn beş yüz bin (kişiyi idam 
etmeli ve bunda asla tereddüt etmemelidir. Çünkü üç 
beş küsjhun İtataen mağdur edümesti, memleketin he
yeti umumiyesîniıı felâketinden daha mühim hur şey 
değiMir. Binaenaleyh, maddenin aynen kabulünü 
teklif öderim^ 

ÖMER LOTFÎ BEY (Amasya) — Efendim, ben-
denlk görüyorum ki, firarfflec hattında bir kanun mü
zakere ederken 4âz galiba bir teşkilât kanunu mü
zakeresine başlastuş öldük. Rİrariter hakkındaki ka
nun esasen mühimdir, bendenizde esasen lehındeyıiın. 
Cepheden, cephe gerisinden, memleketim müdafaasın-
dan kaçarak gerilere giden ve cephenin müdafaasına 
gelmeyen asker idam olunur. Buna hiç itlirazım yok. 
Fakat askeri idam etmezden ve daha doğrusu ka
çınmadan evvel kendisine 'tosta seyier yapahım. Efen-
dffler, nefertenoııizm maaşı onar kuruştur. Malûmu 
âliniz, vaktiyle birer mecidiye idi. Sonra lütfedildi, 
ou kuruşa flödiriidd. Bu 'gün on kuruşun kıymetli iş-
tiraivesi yoktur. Yani on kuruşla zannederim bir ne
fer Ur dikiş makarası ancak aiabür. Onu da ala
maz, Kendisine lâzum olan şeyin hüç birisini ata-
maız. Binaenaleyh, (bendeniz ülrii üç güne kadar devam 
eden vazifem esnasında bir kanun lâyihası yaptık, 
henüz daha .MeeflİBe gelmeınişik. Zannederim Mali
yede mî nerededir biteöyonmı. Bu kanun îâydihası 
mucibince, cepheden fiilen muharebe eden efrada 
dörder Ura, ayni kıta dalhüümde muharebeye iştirak 
etmeyen seyis <ve bademe gShi geride bulunan efra
dın, yine muharip kısmına ikişer ve diğerlerine bi
rer Üra... Demek fcü, asgarî nefer maaşı birer &ra 
ve bunları eski maaşlarına nazaran yaptık ki, çavuş
lar, onbaşılar arasmda bir derecei fark kalsın diye. 
(Bu kanunu çıkaralım efendiler. Biz fazla yaBdık ise 
sîz andlirin. Her ihaCde bu kanUn çıksın. Sonra tfcnı-
cM, muinsiz ailelere otuz kuruş maaş verâüyor. Efen
dim, bu otuz kuruş biç fcfrnsenin İşine yaramadığı 
(hadde Devlettn bütçesine bir bar oluyor. Bu 'kanu
nun «dbdüi dçütı bir fâyflha tefcWf edilmiştir. O da he
nüz Maliyeden çıkmamıştır. Bu işi belediye yapa
maz. Bizifcn teklifimiz, muinsiz nefer ailesinin her 
nüfusu İdin muayyen miktarda bir ekmek ve ekme
ğe ikarşıtdt olarak un ve 'buğday verilmesi mesele-
sûkfir. Binaenaleyh, k&yterden geKp otuz kuruş -İçin 
Hükümet kapısında sürünmemesi îçm ... bu da se
nelik Aşarından çftar gider. Bunu da çıkarainn. 

-Üçüncüsü : Askere güden muinli, muinsiz efra
dın kendi zfetaıöerini mümkün mertebe (imece) usu

lüyle köylere yaptıralım ve bunu mutlaka talbikî bir 
şefcikte icra edelim. Bendeniz tatbikattan bahsediyo
rum. 

Dördüncüsü : Askere giden efradın aitoame, m-
sanusraa dairdir. Bu husustaki kanunlar son seneler
de JâyJkiyte talbfflc edftnedh Bunu da takip ve te
inin edelim. 'Kısa bir şekside söylüyorum. Şu halde 
cepheye çağırılan ve giden nefer, geride ailesinin 
taarruzdan masun ofacağıma, tarlasının sürüleceği
ne ve çoluk çocuğuna biraz ekmek verileceğine ve 
kendisinin cebünde beş on para harçlık göreceğine 
mutmain olduktan sonra kaçacak olursa efendiler, 
ipini 'ben çekerim ve kursunu ben atarım. (Doğru 
sesleri). Sinildi kanunun ve lidamm aastt tatbiki me
selesine gelince; ne dense şu igtlik&l mahkemeleri 
meselesinin şu sektene zihnim ısınmadı. Bendeniz şu 
şekilde bir şey tcdldif «diyorum ki, elimizdeki mat
bu lâyihalarda vardır. Birinci madde biraz fada şid
deti idi. cürtmu mücrime teşmil etmeyip başkasına 
teşmil etmek, evini ydup, aieaioi tebit ediyor. Bu 
şeküfde'ki maddeyi (kaldıralım, mücrimi butanm, onu 
cezataddırafem. Çünkü azalan en ziyade sinirlendi
ren bu idi ki doğrudur. Sonra Hükümetin maddesin
de süâlhı ve hayvaniyle rnükerreren kaydı vardır. 
Mükerrerlik meselesinin sut tevü kabÜMir, Mükerre-
ren kaydM fcafdraihm. Aeanşart ki; bu kanunu her 
nefere ve her köye ve (her koca karıya İyice teftin 
ettikten sonra bunu kaldıralım. Sonra Hükümetçe 
tayin olunan müddet zarfında dehalet etmeyen fira
riler ile bakayaya da ikSaei maddenin hükmünü, ya
ni idam cezasını teşmft ettirelim».! 

AIBDÜIKADÎR KBMAU BEY (Kastamonu) — 
Duyanı naiplere jnnuudtmız yoktur, 

ÖMER LOTFÎ BEY (Amasya) — Sonra Hükü
metin teklifinde üçüncü bir madde vardır. Onu ta-
mamjyfeı kabul etmekle beraber «Hıyaneti harbiye 
Kanuniyle tecziye olunur» diyor. Bendeniz tama-
nüyle hiyaneti harbiye kanununu okudum. Bu
na temas eden sarih bir madde bulamadım. Bina
enaleyh, bendeniz yazdığım şeyde, «Hıyaneti harbi
ye kanununun fflrinci maddesinin fıkrai aniresiyle 
üçüncü maddenin (hükmüne *a*bifcan diyorum. İkinci 
maddenin üçüncü fıkra», hryaneft vataniyede feran 
zûmethat olaıflaria müteşebbisleri kanunu cezasının 
kırk altıncı maddesiyle tecziye edilir. Sonra üçüncü 
maddede muvakkat kürek cezasıdır. 

ABDÜLKADÎR KEMİALÎ BEY (İKastamonu) — 
Yeni bir tekliftir, heyeti umumiyesi geçti, kabul 
edildi* 
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ÖMER LÛTPl BEY (Amasya) — Müsaade bu
yurun efendim. 'Bendemiz leMf edfan layîhai fca* 
nuüJyenin birine* maddesini kabul etmeyerek onun 
yerine bir madde konulsun demiyorum. Zaten ben-
denizia ibakffim (bu değil. Sonra efendim: Beraber-
terkide 'getârtdüği şeylerin (taarakııi tabiidir ve bunu bi
raz fazla fiyatta «alemin eJtiirmelk bedihidir, gayet 
iyidir. ÇürMi büyük, bir zahmetle eüdb edilen es»iha 
ve cephanenin böyle (köylere dağılması elbette tec
viz ohınamaz, Binaenaleyh bu Hükümleri fcim yap
sın meselesi? İstiklâl maJUkaneleri beşer azadan mü
rekkep olsa dahi 'bunlardan M üç, nihayet dört ta
ne teşkil eldiebinirs 

AİBDÜLKAOtR. KBMAİLl BEY — Kâfidir. 
ÖBER LÜTPİ BEY (Devamla) — Çünkü azalar 

muavvendir. Dürt tanesini değil, bendeniz sekizini 
kâfii görmüyorum, cepheden firar eden askerler liçln 
zalten ahfkâmı kanuniye mevcutfetor. Zabiti çeker vu
rur, hiç mahkemesi, hâfckni yolldtur. Onu yapmıyor
larsa yapsınlar, o başka... Cephenin gerisime [koyaca
ğımız bu mahkemeler bir gün, 'M gün geride buluna
caklar, münasip mesafeye, noktaya konulacak. An
kara'da ele geçen bir firari... ^Gürültüler) 

IREtS — Devam edinip 

ÖMER LÛTFİ BEY fAmasya) — «Reise hita
ben» Etendim, bendenize devam emir edeceğinize 
raca ederim «Özümü kesenlere ve taarruz edentere 
İhtar edin. Paraca Anfearada, Taşköprü'de, Kasta
monu'da elimize seçecek fjratlileıti tabii mahkemenin 
mevcut olduğu rnıahattere swkfedecegiz. Bu firarMer 
giderken de tkaçacaklardtr 've ımuhaîfiziyie beraber.,. 
İsterseniz namını değiştirin. İsmine hangi mahkeme 
deneniz deyin ve 'bunları emıtiyet ettiğiniz zevattan 
teşkil ediniz. Ya Heyeti muhiteremerJîn azasından iki 
zatı tayin ediniz. Bunu düşünüyorum bendeniz. 
Eğer tüfidka, nrnöaka divanı harplerin (hepsi hami
dir, bu işi yapmaz ffanimde iseler, o zaman Meclissin 
içinde buhman bazı arkadaşlar rütbe» askeriyelerini 
alırlar. Divanı harp azahğma gidip deruhte edebi
lirler. Diğerleri de ikinci derecededir. 

AIBDÜLKAIDİR KEMALİ BBY (Kastamonu) — 
Yalnız asker teçzSye edüfaneyecektü' efendim., 

ÖMER LÛTFt BEY (Devamla) — Bendeniz 
mutöelM mahkeme teklif ediyorum. Bu heyette iki 
tane mebus ve rÜtefcanm lİritibap edeceği iki zat 
gitsin. İsterse, Sivil', isterse hatta bu Meclis tayin et
sin. Başka, fakat rnecS&İn İçinden çıkıp, kanunun 
hiç bir suretle tarif etmediği bir sekilide, İstiklâl mah
kemesi natniyle çtfcıpta... Bütrifyorum bendeniz, bu 

nasıl tatbik olunur? Buna dair yaptığım lâyihayı ta!k-
ıdim ediyorum, 

RBlS — Efendim, söz a*an dokuz zat var. Müza
kerecin 'kifayeti hakkında da iki takrir var. Tatkrir-
teri reye vazedelim. Heyet kâfi görmezse devam ede
riz. 

TEVFtK EFENDİ (Kângtrı) — Hİç olmazsa iki 
üç zat daha söyierier. 

(REİS — Üç gündür «itti üç zat söz söyledi. Mü
zakere her gün tecdit ediliyor. (Gürültüler) Müsaa
de buyurunuz. 'Birinci madde hakkında müzakereyi 
[kâfi görenler el kafehran, 

tDrs TEtVTlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mü-
IhSmdÜr mesele efendi. (Ekseriyet yok sadalan), 

RiEİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el 'kaldırsın. Kâfi görülmedi efendim, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendin, ibu kanun 
(karar suretiyle ordunun Scuvvei harbiyesinin tenkis 
edilmesine 'karşı vazedilen bir kanundur. 'Bu suret
le 'gerek fürar edenler ve gerek sebeb^et verenler 
veya firar! derdestinde ttekSsul gösterenler hakkın
da (kanun ceza talep ediyor. Halbuki efendim kuvvei 
umıundiyemn tenkisine yalnız firar tesir etmityor. Ben
deniz bu hafta içinde bir müşahedeyi arz edeceğim. 
Memurini sıhhiyeden bir zat bu tafta İçinde bera-
yı vazife bir yere ıgMferken bir 'bostan tarlasının için
de askere benzer * i şahıs görür ve bunların kim ol-
duMarmı sorar ve 'kendilerinin asker olduklarını ve 
rmüâziim falan öfendmin ondan biraz ötede vaki 
'karpuz tarlası, (Gürültüler), 

ıREitS — Birinci maddeyi müzakere ediyoruz. 
Maddenin tadiline aSt Söz söyleyebilirsiniz. Heyeti 
Umumiyeye 'ait sözlerle vakit gfcçirecekseırtiz, böyle 
Heyeti Umumiyeye ait sözler söyleyecekseniz sarfı 
nazar ediniz* 

TAHSİN BEY (İDevamla) — Bu maddenin ta
diline ilâvesini (cap ettiren 'bir şey söylüyorum... Ora
da da aynen iki nefer görmüş, bunlara da sormuş 
ve bunlar tarlayı bekliyoruz demişler. Bunu hikâye 
eden zattı dinleyen biti de bu zatı tasdiük etmiştir. -Ben' 
de oturduğum bagm dvamndia zabıtandan birisimin 
yirmi koyununu otfotmaîkfca olan bir nefer gördüm, 
Şimdi efendiler; bu efrat, memleketlerinden vatanı 
müdatfaa ve harp etmek İçin ailelerinden ayrılmışlar, 
(kendi 'tarlalarım «ferk edip gefenisler. Eğer bostan 
'bekleyecekler, koyun ööatacafclarsa kendi memleket-
lerirideM bostan ve kavun tarklarmm ne taksiratı 
var? Binaenaleyh bu maddeye; vezaifi askerîye ha
rici olarak efrada: bostan bekleten ve söveri saire ile 
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fcftibdam eden zalbJtaom «la tecziye «damesdnıb ilâ-
vedim *dküf ediyorum. 

ıSoura efendim, burada JstÜk&t mahkemesi tabiri 
var, Su tabirin yerine, foenderiize 'kalırsa, bu mah
kemelere (Jüri) heyeti denilse daha âtyddk, (Gürül
tüler). 

HACI TEVPİK EFENDİ (Katığın) — Efendtal, 
MıecÜntaitiME gayet ağır vazifeler atam girmiş, o vaai-
fetari duşu tahammfüliünde taşımak müşkülâtını her 
gün tedııyor. Kuvve! teşriiye ve kuvve! ioraüryıe ve bu
nun ikisinin arasında bulunan kuvveti kaeaıiye ve aaıif 
bu kadar vaaifelem csmetmiş, ondan sonra da mah
keme azaüığımı da üzerine alınsa aoaıip bir şey yapmış 
ofcacak. Bukadar mfesuîliyetâ üzenin© almış odan bir 
heyetini bir de şu mesuliyeti uzerinıe alması için bi
raz cesaret ister. Hor halde müstakiil mahkemeler te
şekkül etmeli. Lâkin be meclis alzasndan dâğl- ve ow-
taran verecekleri hükmün tasdiki de vazife 'itöbaırtiyte 
be medüsiıı oimaİKtor. Yoksa eğer bizim içimizden 
dört beş aza intlihap olunur ve onlar hataıen bir hü
küm vemrJense, onların makaımı istinafı nenesi ola
cak, mahşer değil mi? Sonra Meclisin bu kadar bü
yük mesuliyeti yüklenmesi doğru değildir. Bu tada* 
olan cürümler kâfi degitdir «Hizmeti a^eriyeye da
hil otup da firar edenler veya ne sumeltle oluna olt
ana firara sebebiyet verenler» bu mühim keümelbr-
dSr. Bunları tavzih etmeUdâ". Varan bir surette yaz
malıdır. Bunların cezalan ne dereceye kadar oîiaoak-
tır? Bunu tayin eömelidlir. Yoksa biz üç beş iane he
yet yapacağız, bunlardan her neyeıtıin yeneceği karar 
başka başka olacak. Kararlar birbirine zat olacak. 
Karariar arap saçı gibi karmakarışık olacak ve bir İşe 
yaramayacak. Aksülamet husule getirecek. Onun için 
burada curmün dareeatı karyen taykı olunmaitdıı-

ve bu heyet de mahkeme azalığı kabul edmenifalidİr. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Uzun sözün 
kısası, şu memleketi müdafaa edecek mıiryiz, eimiyecek 
miyiiz? 

iDr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar; Vehbi Efendi Hazretflsrİ demin burada bu 
madde hakkında arz» malûmat ederken kendufteniınte 
kalben anızı teşekkür ettam. Çünkü bu kanunun lüzu
munu encümen mazbata muharrirlerinden daha iyi 
fepat ettiler. Filhakika bir çok esbabı mucibe» var 
ve dftnizde de mevcut namütenahi kanunlar var. Fa
kat onların hiç bitisü tatbik edilmiyor, iyi tatbik edi-
miyor. îşte bunun İçindir ki, Meclis, vazfei terMyeai-
nfi yapmak üzere gelen Meels, vatanı müdafaa İçin, 
ahvali tahliyedeki vazaifin fevkinde, bir vazife den 

ruhte ediyor. Memleket yıkdırken ve onun hayata 
mevcudiyeti mevzuubahs olurken, tarihin kendine 
tevdi tetiği bu vazifeyi benimsiyor. O gidecek, b * 
fiâ vaızjyed edecek, suistenıaiaıtı kıracak ve narinlere 
ceza verecektir (Bravo sadaları) Vukua geteö suüstiı-
maflalttan ve firarın esbabı muctfbasindera yegân ye
gân burada bahseden arkadaşlarınla teşekkür ede
nim ki bu maddenin lüzumunu benden çok ziyade 
bir kudretle 'ispat ettaer. istediğimiz kadar kanun ya
palım ve Lûtfi Beyin dediği gibi yem" bîr kanun daha 
yapalım. 

Diğer tatbik edilmeyen kanunların adadım bir 
sayfa daha İİDave etmiş olacağız. Halbuki burada top
laman M'ecîisten miHet büyük şeyler bekfliyor ve di
yor klt; siz oraya gidiniz, bu memleketi kurtarmak 
içki, onun bar türlü aciftarma ve her tütül yofasuMıuk-
larma rağmen necat çaresini bulunuz. Bu müthiş in
kılâpta, bu hayat ve memat mücadelesinde, her ne se
beple olursa olsun, inkılâbı suınsuknal edenlere veya 
cehalette veya ne ile olursa olsun vetevki yanJışhida 
otsun, bu inkılâbı mukaddesi haleldar edenlere ceza
sını veriniz. Antik yetişir, diyor. Millet Mectiâtıin bu 
gün en büyük vazifesi, her şeyden evvel, bu büyük 
hadiseye vazıyed etmek ve nı&Hfltin kendi arausuyte 
ve kemdi reyiıyîe deruhte ettiği vazifeyi yapmaktır, 
Bunun İçte de bütün heyetimiz birden güdemez. Ol
sa olsa bir kaç arkadaş intihap ederiz ve bu vazife 
gönüKr. 

'Ban zannediyorum ki bu gün bu memlekeSbe en 
büyük ve saâahiyettar heyet, bu Meclis ve halâs ve 
İnkılâba en ziyade âşık bir Millet Meclisidir ve Mil
let Meclisinde arkadaşlar arasında Stimıatsıalıık yok
tur. Binaenaleyh göndereceğimiz arkadaşlara bu va-
aifeyi terkedeniz ve o arkadaşlar vazifelerini bihak
kın ifa edenler. Burada kalacak olan bizlere de öyle 
büyük bir vazife kafar ki, eğer o arkadaşlar da hüâ-
ft memul ve ümit bir yanlışlık yaparlar ve bir his
se kapılıriarsa heyetli urnumiyıemizAe onlara layafc ol
duğu cezayı vermektir Yoksa cephenin süraitle bek-
Hediği icraatı Heyeti Umumriyettfizde tasdik edeceğiz 
diye bekletecek, eşkali namütenahnlerte lizaai vakit 
edecek değiliz. 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Zaten cephe
deki kumandanlar idam hükümteriıri bflâtetsdük ya
pıyorlar, 

iREFİK. ŞEVKET BEY (Saruham) — Efendim, 
zaten esasta iki meselle vardır. Binisi Hamdi Beyin- mü
talaası, diğeri Tevfik Hoca Efendinin mütalaası. 
Hatndi Bey diyor kî; idamı tasdik edelim, keadaterine 
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cevap olarak şunu Eyleyeceğim: Mebus olmayan', 
alelade hâkimler tarafından verilen hükümlerin haM 
srferfaaride ordu kumandanları tarafuadan kafetaMaıs-
dik «faz edöeceğime dair bir kanun vardır. Rüea ede
rim o Hamdi Beye kıt mebuslandam müteşekkil arka
daşlarına emniyet etmiyorlar mı? 

HAMDI NAMIK BEY (İzmît) — Haşa! yanlış 
anlryıorsumız. 

RJEFİK ŞEVKET BEY (Devamlı) — Hmıaen-
aleyh, tasdik keyfiyeti manasızdrr. Buma lüzum yok. 
Soma Tevfik Hamdı Efendi Haaredeıti buyuruyor
lar ki; ahkâmı vazife tasrih edirnelidir. Bîr defa va
zife tasrih edifeörştk. Saniyen maddenin niıumu fe-
töklâJsiyet teşkil ediyor. Sonra, bir arkaıdaşBiBO dedi
ği gSbî, firari olur affetme lâzmıgetöır, fakat -yine fi
rari ohır, beş sopa ite «iktifa aBmek iâzımgeflür. Bun
ları takdir etmek lîıçtttı Btiy.uk MiIİst Meclisi azalarına 
tsajaMiyet vermezsek, onlara heyeti hâkıimede oldu
ğu gibi bir çerçeve içinse karsak, nnaltlup dan faydayı 
tentin eftmez. ZaMri hesaplarrtatıyıifc. Ayrii hükmü 
verirsek haksızıhfc ahndş otunuz. 

iSomra Ömer Lûtfl Bey; bu maMemdericı buta-
nacaklafi daireden bahsatStfter. Bu kanumın metreler-
de tatbik edÖeceğinfi daıir murtitaka Büyük Milat Mec
lisi karar verecektüı1. Yani Büyük Millet Meclisi bu 
'kamun ahkâmının tatbik edileceği nuntokafen tayin 
edecektir. Bu kanun dakikada bütün Türkiye'ye tat
bik edilecek depkUr. NGRekim bendenizin okuduğum 
takrirde bflıe heyeti umıuniyesiyle... (Giirtjltiiter) . 

TEVFİK EFENDİ (Kanığın) — Betim, Afeha 
damadımız: var. Fakat (â'kıl feııatsfet ve tevekkel 
atâfeh) yani hayvanımı bağla ve AÜAaha öyle tevek
kül et. Heyeti umumiyenfo, azayi trwhteremıen!in 
hepsime ferden ferda itimat ve tevekkülümüz v a r-
Lâkin bu skan va3xMğtmz kamumdan anlıyorum ki; 
bu heyet, bu rnıadde ırtuclbûnoe idam ^otanaaafclara 
beş sopa vunrnakfta da İktifa edecek veya hanesünti 
harajp edecek, yapacak, yapacak... Cürüm hakkmda 
müteaddit cezalar vertecek. Bu kadar tevekkül de ca
iz deği bendemizce. 

.REFİK. ŞEVKET BEY (Saruham) — BSSfcis 
böyfe olmasım temenni edelim. Firaınn esbap ve ava-
mili nriıitellİftİr. Ömer Lûtfii Beyin dediği gabi; pa>-
naseSiktan kaçar ve ayni safta bulunan 'birisi siteni 
lifle de kaçar, yam başındaki manga efradından birisi 
hem kaçar ve hem örtüne gelen muhacirini soyar, Rli-
ca ederim, bunu bir hâkime tevdii edersek nazarı ka
nunda hepsi firaridir. Bunu ancak mifetâm itimat et
tiği bizler takdir edeceğfe. Eğer bir hâkini bunlara 

muhtelif ceza verirse mesul edeniz. Biz; hâkim deği
liz. VOZM kanun olmak itibariyle, vaziyeti ahlâkîye-
miz, vaziyeti içaimaiyeröiz cümlece müseltemıdıiır. 
Efendim, ayni manganın muhtelif efradınım ayni ce
za ııb tecaiye edilmeyeceklerimi 'takdir edecek ancak 
(bizler olacağımızdan ve 'hu kanun bu noktayı haiz 
olduğundan kabulümü teklif ed'iyorum. 

,R.EtS — Müzakerenin kifayelM leye koyuyo-
ırıun, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâ
fi görüldü efendim. 

Bir de tadil teklifi var. (Reis Bey bİzaıt okur) : 

Büyük Mülllet Meclisi Riyasetine 
(îstikM mahkemeleri) yerine (MiiMet mahkemele

ri) dedfcDrneSHii teklif ederim. 
(Bolu 

Tornalı Hilmıİ 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amratsya) — Bendienıizlin 
lâyihamda vardı. 

REİS — Arz edeceğim. Müsaade buyurum. Hû-
mi Beyin teklifimi kabul edenler di toaüdmsın. KulbuS 
olunmadı efendim. 

Ömer Lûtfi Beyin bitiinai madde olmak üzere bir 
teklifi var. (Kâ'tiip okur) : 

1. — Ftmabaaıt estiha ve cepbaneöiıyte veya hay-
vaniiyle firar eyleyen ve şakavet eden veyahıııt der-
ıdesftline memur olanlara silahla mukavemet eden fi>-
rariterle Hükümetçe tayin otona» müddet zarfında 
dehalet etmeyen firari'ler ve 'bakaıya efradı 'İdam 
olunur.) 

REİS — Birinci madde olmak üzere bunu nazara 
mütalaaya alanlar el kaldırsınlar. Nazarı mütalaaya 
almmadı efendüm. 

§imdî maddeyi reye koyuyonum, MıaddeyS aynenı 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Madde aymen ka
bul edilmiştir efendim, 

(Kâtip lik'inci maddeyi okur). 
MADDE 2. — Bu mahkemeler aoasımm adedi 

'bes oîfup Büyük M'iMet Meclislimin ekseriyeti ânasiyle 
IJOtİhap ve fazla rey İstihsal eden zai reis addolunur, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bollu) — Efendim; ar-
kadagbardan bazısı birinci madde münasebetiyle bir 
noktaya dokunarak dediler ki; küçük bir heyet kaltü-
yen bu kadar büyük salâhiyetle gidamömeBdir. Ka
bul edeceğimizi bilsem, sum hâkimleri ve hakkimi tmüm-
feritkr g'ihi biner arkadaş göndermeliyiz. Bu kadar 
az 'OÜan MeclSsten ,'bu kadar kainin gitaueöi katiyen 
muvafık değildir. Bir kere kabilS tetbik bir esas da
hi değildir. Saniyen çoktur. Beş yerine üç azamın ka-
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bul edilmesini teklif edenim. İfânda; bu intihap ne-
ıtfoeatrtde en çok rey kazanmış öten zat reis otur 'de-
otiMyor. OİaMlir ki en az ney alını; ofıaıt frjlâkfe raya-
aabe eHyak bulunur. Binaenaleyh üç aza liütibap edil-
•dikten sonra ikinci bir intihapla rekan intŞhap edfjme-
sm tekli £ adıyorum. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Efendim, de-
ıtninkS beyanatı âcizanamün yanlış blir fikir vermiş o t 
duğumu araladım. Bendemiz İstiklâl manfcemeiera tes
hil edilmesin demedim. Bu davalar mahkemelere ve 
Drvam harplere de verîlmes'in demedim. Yataz bu 
MecMs azası m«yanıadan atmasın. dedim. 

REİS — îkdnai madde hakkında söyletyMs. 
HAMDİ NAMIK BEY (Devtamk) — Hiyaoetf 

. vataniye kanununda tatbik edildiği gibi, <tkwM: bu; 
Meclisin Heyeti umumıiyesine aıit bir hatoter, üç, beş 
zarta verilemez. Üçüncüsü, kabiliyetli taitıbiJaLytesıî <yofc-
tur dedim. Çünkü kabul «dHiğ̂ nm metı&Jbmİ askeriye 
ıtabiriyJle bir zabitin, fıalflta bir kumanıdaıiHi da Ma
mı lâzımgelecek. Sanma efendiler, bu İstiklâl mahke
meleri «ezdînde birer müddekımumi ikamesi de lâ
zımdır. Binaenaleyh bu cihetin de nazarı Âfeibaıre alın-
(masun istirham ederim. 

IBESIM ATALAY BEY (Kütahya) — Fevkalâde 
zamanlar, fevkalâde tedbirler jGtİhazmıı icabattıftıir. 
Bendeniz bu kanuna şiddetle taraftarım. Haıtfta bu 
kanunun taylkı eMğd cezaiyi az görüyorum. Eğer biz 
şu ctidaJde gayretimiz!», şiddeturâde hareket emmez
sek mağlup olacağız. Eğer bütün kuvvetimizi sarfe-
dersek galibiyet bizdedir. Yafaz bu İstiklâl mahke
mesi azasının vaaifasme bir şey daha 'ilâve etmeli; 
buutlar kurnaodanteırdıan, zalbStterden de cezaya müs
tahak olanları teczöye etmeli, bunun da İlâvesini! fe-
«irham ediyorum. (Vamdır seslem). 

.REFİK ŞEVVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
ederseniz cevap vepeyjm. Hatndi Beytin bahis buyur-
dufclan müddeiumumt meselesi, nazariyatı hukuJrî'-
ye ve heyeti içtimaiye 'de Heyeti umumiye namma 
mahkemede bulunacak zattır. Zaten biz burada He
yeti umumiyei m*öet namına «abübaıt 'ite meşgul adam-
tanz. Hariçten bir adamı müddeiumumi yapmaya 
'lüzum yoktur. 

NEBİL EFENDİ (KaraHİsamsahip) — Arkadaş
la™ bazısı; İstiklâl mahkemeleri «aasnwtı üçe inme
sini arzu ediyorlardı. Mehafâmi adliyede bBe üç kişü-
den mürekkep bir heyet ancak cünha davalanna baı-
kar. Bunun namına bir de İstiklâl Mahkemesi diyo-
üuz. Bu muhakeme idam da yapacak, darp da edecek, 
tendi içtihadına göre ceza tertip edecek. Bunu rica 
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ederim. Yalnız cünha mahkemelerinin salâhiyetini 
bunlara teşmil etmek doğru otur mu? Her faalde aza
nın muttan beş olmalı. 

FUAT BEY (Çorum) — Bun4a«tt beş olmaa nafc-
kundaM mütalaaya (bendeniz de iştirak ederim. Çün
kü bir adam idam olunmak için dört kişinin reyi OIK 
malhdır ki, bu da ekseriyeti sülüsanı aradır. 

iMUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Bek mu-
•vafdatır. Ekseriyeti süflüsaaı âra bulunmaitdtr. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaıaotİsarKah%>) — 
Efendim girişmiş olduğumuz şu âzkn mücadeteskıliıı 
içinden çdcabMmefc 'için hiç şüphesiz nûftötin ruhun
daki aminlerden istifade etmek lâzımdır, Mltetöm at-
«irinden istifade edebilmek için her halde mnUeti tah
rik etmemin esbab ve avaımütni aramak bu Mıfliet 
Merttamİn vaariteadıir. Firarın eabalb ve avamM pek 
çoktur, Bir çok arkadaşlar burada bunu tadat ettSİı-
lor. Ataıl miffieti tahrik edebilmek içki bu esbap ve 
aıvatmtöli izale etmek lâzımdır. Bendeniz bumun esbap 
ve avamıitenİ 7 - 8 kadar sayabilirim ve muhtelif se-
ibepSerle bunlar söylendiği için tekrar zikre lüzum 
Sönmüyorum. Madem ki, Heyetli âJfryenfc bir istifcM 
ınehaklirrti teşkili esası 04 kaıbul ettktiz ve oulamı vic-
danma terki umur edüdi kd, onteiîi nefsimde icra i*e 
teşri kuvvetlerimi oematmesi 'itibariyle bu muvafık 
değildir #M bir şey hatıra bite sekmez; çünkü Mec-
iîs icraiya doğrudan doğruya vazMiyettâr. tçdnden m-
tinap etmiş olduğu İcra Veftüteıi marifetiyle tödıVM 
umur ediyor. Oezamn şiddetindlent ürkerek' hâkimüB-
ria üzerinde tearalt yapacak kuyudaıbn Hâvesimİ isti
yoruz. Efendiler bendenk öyle 2armwd!iyorum ki, 
bugün bu oeza İcra edüemâyor değik Bilâkis gaıyrli 
mesul eöerle, hDç arzu edilmeyen bir şekilde, gayri 
hukuki o£arak, bizim habentaiz olmadam icra edffi-
yor ve bellki binlerce vaHandaştemuz idam ediliyor. 
(Doğru sadaları).. Braaenateyh, biz bunu bir Heyeti 
âtiyenlin kutihabiyle, içinde çıkmış, namuslu cezaiyi 
lidamm ne demek oĞduğumı büİr kusemİara tevdi öt-
ımekıten ne için çetotmyiaruz? 

HAMDİ NAMIK BEY (İzimit) — Mebuslar me
sul mudur? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahdısanBah%)) — 
MesuldUr evet. Biz bu sakîm altona girdiğimlîz tarih
ten itibaren imlettin mukaolderatnıdan mesulüz. Eğer 
bu muazzam işi de beceremezsek, millet bilhassa biz
leri de aamafodır. 

Şimdi Heyeti âliyeden Mnhap edilecek büfckâ-
m n adedine gelince: Pek çürük olan teşküatı ad*i-
yemize uymak nresefcsü üeri sürüldü. Bilmem neden 
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bu ileri sürülüyor? Beş kişi oSmaİı ,wfiş, bimıam nıe 
ıimiş. öteden beri adliye nezareti, müfaMSşteniın tet-
klifcaltı neftioasjnde hükkâmrat münferit olması esasmı 
kabul etmiştir. Ve bSz de bu esası kalbul ediyoruz. 
Müoferikt hâktim vîcdan«na karşı daima mesuldür ve 
Vermiş okluğu hükümden doğrudan doğruyu mesul
dür. Bu itibarla hâkini münferit esası dünyanın her 
tarafımda, bir çok farklarla, talböi muhffine göre, ka
bul edâmüş ve bizim Adliye nezaretli de bunu Edir
ne VH&yeftmde toiffbrk etnoişttr. Bendeniz bunu SJtfaam 
•edecek değtfim, Kajkat benzemek sufldtiyl» bu îşin beş 
kimiden olmasını Îıenti sürmek doğru bir nazariye ve 
bir şekil değilıdir. Adedi azayi çoğalltmııkrtan zamnıe-
derim ki, bir faide hâsıl olmaıyaaakıtiir. Çünkü bunum 
büyük tecrübeleri vardır. Divan» harplerde beş İditsi 
olduğu hailde ister bir kis%» -elinde ktalnyordu ve 
efendiler itiraf ederim ki, beş sene divanı harbi örfü 
rmişavirİ adliliiğinae bulundum. Bültün muamelât 
edimde kalmıştı. Şimdi yapılacak muamele, adedi aza
nın çoğalmasında değil, intihap ediJıecek arkadaşların 
bu «si kavrayacak ve vicdanına karşı bu cezanın ne 
dernek okluğunu bür arkadaşlardan iriÜİhap edillme-
Skidedir. Bu daha eshıeldir. Bunun üç kişi' olmasını 
teklif ederim. 

RJEtS — Müzakereyi kâfi görenler el kaîdursuı... 
Kâfi görüldü efendim. 

ıtfKâtİp Ömer Lûtfi Beyin likinci madde hakkında
ki tadil tekliflimi okudu) : 

Z. — Seferde fİrari'Ker hakkında tafcübat ve sevkı
yatça müsamaitalan veya anziasker muamdatnda 
suiİst&rıaMJtı görülen memurini mulktiye ve askeriye 
ve jandarmalar ve efradı askeriye ve kariye ve tm-
hallâit heyeti ihiryaniyelard ve fkaılsmuı kıtası kuraan-
daulian ve firarileri Bakmayan ve ttııüfa. ettiği maihallîi 
bildiği hailde itibar etmeyen her şahıs, efradı firara 
teşvikle ordunun kuvvei harbiyesiue İrası mazanralt 
etmiş addolunarak Hiyanetıi harbiye kanununun flrtioci 
maddesinin, fıkrai ahiredae ve üçüncü maddesinle 
tevfikan tecziye okunur, 

REtS — Bu toatorM nazarı mütalaaya alanlar lü*-
fen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alınmadı efendim. 

(Kâtip Tunaiı H*m Beyin ıMasU madde hakkım
daki taldil teklifini okudu):? 

.Büyük Mıittet MecM Riyasetine 
itenoi maddedeki aza adedim gösteren (Bef) yant-

ne (Üç) denilmesini ve (Paîâa rey istihsal eden zait 
metis addolunur) fıkrası yerine (Bu üç zattan biri reis 
tktiJhap edilir). Maaşının kunuterafsını teklif ederim. 

R'EtS — Buou nazarı mütalaaya ataıter el kaildir-
'sın, aksim reye koyuyorum nazarı (Mütalaaya aJma-
yanlar el kaldırsın. Efendim nazarı mütalaaya atadı. 
Üçüncü bir takrir daha var. 

((Kâtip Haydar Bey Çorum Mebusu Fuat Beyin 
tadil takririni okudu): 

(işbu heyetlerin idaım karanımın ekseriyeti süfüaa-
nı araıyi ihtiva etmesi şarttır tarzımda tadiMni teklif 
eylerim). 

Çorum 
Fuaft 

REİS — Nazarı OTtütalaaıya alıanlar lütfen el kai-
dınsın. Nazarı mütaiaaya alunmadı efendim. Karesi 
ıMebu&u Basni Beyin tadü hakkında bir takriri var. 

BASR't BEY (Kareli) — Takririm birimci mad
deye ait idi o zaman okumadınız. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruham) — Encü
men azanın üçe inmesini kabul ediyor efendim. 

REÎS — Beşi üç yapacağın. 
(Kâtip Haydar Bey 'ikindi maddenin muaddel şek-

Jini okudu): 
MADDE 2. — Bu mahkemeler azaeıun adedi üç 

öiap Büyük Mûtat Mâdtteünkı ekseriyeti arastryle in> 
tihap olunur. Bu üç za€an \AtM reis intihap edilir. 
(Olmadı sesleri). 

REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mesaîe ufacık bir taıdii İle haİSaluour. Şimdi 'efenıdîm 
bu üç idşiden acaba reisi biz mî kuttihap edelim, yok
sa arkadaşlarımız içlerinden birisini reis mi yapsın? 
Onun içfa (tçlarinden birfeâ kendileri tamafından reis 
aıddolumır) şeklinde yapıyoruz, icabında reis hasta 
oDuır. sesli kısılır. 

REÎS — Efendim maddeyi tadö veçhiyle kabul 
edenler el kaldırsın, Madde 'tadil veçhile kabul edil
di efendim. 

Maddenin kalbul edilen son sekli: 
MADDE 2. — Bu mankemieter azasının adedi 

üç oftup Büyük MiHöt MeclfeMn ekseriyeti araşite 
intihap ve içlerinden bitM kendüeri tarafından res 
iaddohmur,' 

REİS — Üçüncü maddeye geçiyoruz. (Kâtip 
üçüncü maddeyi okur) : 

MADDE 3. — tşjbu mahkemelerin adedini ve 
mıntakalıarını Heyeti Vekitemkt .teklifi üzerine Büıyük 
'Millet Meclisâ tayin eder. 

REtS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen «el kal
dırsın. Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

'(Kâtip Haydar Bey dördüncü maddeyi okur) : 
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MADDE 4. — istiklâl mahkemelerin»! karartan 
katf ofop infarana bilumum kuvvayi müsettaiha va 
gayri müseUahai devlet metnundun 

REtS — Bu maddeyi kabul edenter lütfen d, kal
dırsın.. Madde kabul frfflmiştıir efendim., 

(Kâtip Haydar Bey beşinci maddeyi okur) : 
.MADDE 5. — tsrtifcJâl rnahtoemetetfİMin evamir ve 

mukaaıreratmı 'İnfaz etmeyenler veya İnfazda. taaUtfü 
gösterenler mahkemeler tarafuda» tahta muhakeme» 
ye alınır. 

REİS — Beşinci maıdde hakkında söz İsteyen var 
mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhaıı) — Efendim, 
biraz izahat vereyim, kapalı katmasın .Simdi Büyük 
Mflfctt Meclisi bu istiklâl mahkemesinden birisi, fi
lân veya filân adamın derdesti veya tevkifi gibi bir 
emir 'itası veya her hangi bir surette kâğıt yazarca 
bir emir verirse, bu emrin ifasında taaflJiÜ gösterenfe-
nin veya ifa etmıeyenılerin muhakemesini asyn bir 
tnohkömeye havate etmesi muvafık o&amayacağıtY-
dan doğrudan doğruya mahkeme derakap emmimi 
vermeli ve cezasını taıtbik etmelidir. 

REİS — İzahat veçbite maddeyi kalbul edenîier 
eSeninİ kalldırsınkr. Madde kabul edlitrrtişf&İr efendim, 

(Kâıtip Haydar Bey altıcı maddeyi okur) : 
MıADDE 6 .— Her Utöklal mahkemesi ketbebe ve 

müstoflîdernd maaşatı cehri yüz lirayı geçarayecekttir. 
REİS — Kabul buyuranlar Mifcfeo «Herimi kalı-

dırsm. Kabul ediferiîştk efentdim. 
«(Kâtip Haydar Bey yedinci maddeyi okur) : 
MADDE 7. — Her .istiklâl mahkemesi vazifeye 

mübadereti anında firari veya bafcaıya efradmın bir 
müddetli muayyene zarfında icalhetinıi terntaen her 
CürMi vesaiti tebKgiyeye miinacaaJt eder. 

| REİS — Kabul edenler tütfie» eifeıfind kaldutsm. 
Kabul editonıiştir. 

j(Kâtip Haydar Bey sekraînd maddeyi okur) : 
MADDE 8. — İşbu kamın imM neşrimden mute

berdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler eîteıımti kaldır-

ma... Kabul edümüşürr efeodira. 
((Kâtip Haydar Bey dokuzuncu maddeyi okur) : 

i /MADDE 9. — î$bu kanunun icrasına Müdafaaıi 
1 M'iKiiye, Erkân* Hanbftye, Mafliye ve Datıdliye ve AKÖJ-

ye vekffleri memurdur (Büyük MiHet Meclisi mamur-
•dur sesleri), 

jREfS — Efendim Büyük M.iüet Mecüsi tobârkui 
kabul edenler lütfen «Menini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Maddenin kabul edilen son şekUt: 
MADDE 9. — işbu Kamumun icrasına Büyük 

M'illfet Meclfoi memurdur. 
Dr. TEVFtK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bir tek-

îtif im var. Diyorum ki; (işbu kanunu taübik eden mah
kemelimiz Büyük MKtteft Meclisine karşı mesuldür) 
diye bir madde ilâve etmelidir-. 

REİS — Kanunun hayati urnumâyesinun kabulü 
için bir tayini esamü teklifi yerildi Fakaıt dün veriden 
tayini esami teklifi sekle aMi. Tayni esamri teklifimde 
Smaatsı olanlar tayini esamide musir 'iseler söyleştin -
ler. (Hayır, hayır sadaferı). Kanunun heyeti umuıra-
yesiöi kabul edenller lütfen effleniöi kaldfl̂ Milar. Ekse
riyeti aakne ile kabul edildi (Alkışlar). 

(TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — AİMı bu Mec
lise basiret insan eisftn. 

REtS — Aynıİ luenanıe iöe pazartesi günü saat 
ikide içtima edilmek üzere cebeyi tadil ediyorum, 

<Saat yedMe cebeye ufihayıet vetftnl$Ü*). 
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