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rerirı İdadilere kalbin» dair teklifi 'kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/85) 359:360 

12. — Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin, 
^ikrazı dahilî tahvilatı hakkında tekHiEi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/72) 360:361 

13. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
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le Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, beledi
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mebusu Tahsin Bey tarafından verilen sual takriri 
kıraat ve îktisat vekili Celâl Beyefendi tarafından ve
rilen cevap kâfi görüldü. Hidematı vataniye terti
binden maaş alanlara zamaimi fevkalâde itası hak
kında Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin ve be
kârlardan vergi ahzı hakkında Canİk mebusu Hamdi 
Beyin teklifi kanunileri lâyiha encümenine ihtiyacı 
askeri komisyonları teşkiline dair Ertuğrul mebusu 

BİRİNCİ CEUSE 

AfAntı «biati 1,45 Badezzeval 

REİS — fttiınd R«fo VefciB Has&n Ffehhti Bej<eifendli Haeretteri 

KÂTİP : İFeyyape Ali Bey (Yozgat) 

REİS — Meclîs kuşat edildi. 
Zaptı sabık okunacak. 

(Kâtip Feyyaz Âlî Bey zaptı sabık hulâsasını oku-
<du): 

1. — ZAPTI SABIK HUIASASI 

— 348 — 
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Mustafa Kemal Beyin teklifinin kabulüne dair Lâ
yiha encümeni mazbatası Müdafaa* Milliye encüme
nine Muhasebei hususiye müdüriyetlerinin lâğvine 
dair Arif ve Cemil Beylerin tekh'flerinin kabulüne 
dair Lâyiha encümeni mazbatası Dahiliye encümeni
ne havale ve Harbiye talebesine şehri dörder yüz ku
ruş tahsisine dair Trabzon mebusu Hüsrev Beyin 
teklifinin nazarı dikkatine alınmasına dair Lâyiha 
encümeni mazbatası müzakeresinin bu bapta Müda-
faai Milliye encümeninden gelen lâyihai kanuniye île 
maan müzakeresi kabul, idarei umumiyei vilâyat ka
nununun otuz sekizinci maddesinin 'lâğvine dair Ce
mil Beyin teklifinin kabulü hakkında Lâyiha encü
meni mazbatası ret, meclisi idare azalarının vergi 
'kaydından istisnası hakkında Cemil Beyin teklifinin 
Lâyiha encümenine havalesine dair Dahiliye encü
meni mazbatası yine Dahiliye encümenine 'iade, ne-
vahi kanununun bîr an evvel Meclise tevdii hakkında 
Dahiliye encümeni mazbatasının Heyeti Vekileye teb
liği kabul, dügünlerdeki israfatın meni hakkında 
Hüsrev ve Basri Beylerin teklifinin Lâyiha encüme
nine havalesine dair Dahiliye encümeni mazbatası 
Dahiliye encümenine iade, jandarma hakkında izmit 
mebusu Hamdi Beyle rUfekası tarafından verilen 
takririn bu baptaki kanunla tevhidi hakkında Dahi
liye encümeni mazbatasının Dahiliye vekâletine tevdii 
kabul, seferberlikten sonra jandarma kaydedilenler 
hakkında Burdur mebusu Şevket Beyin takririne be

yanı mütaleaya lüzum görülmediğine dair Dahiliye 
encümeni mazbatası nazarı dikkate alınmak üzere 
Dahiliye vekâletine havale olundu. Konya mebusu Re
fik Bey tarafından izhar edilen mesairi hamiyete 
dair Konya valisinden aldığı telgraf kıraat ve irşat 
hususunda beyanı mütaleat edilerek bu bapta uzun 
uzadıya müzakere cereyan etmiş ve takrirlerin kıra-
atından sonra celse beş dakika tatil edilmiştir. 

İkinci Celse Hafidir. 
Üçüncü Celse 

Reis Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde üçüncü celse saat 5,45 te inikad etti. Va
ziyeti askeriye hakkında Erkânİ harbîyei umumiye 
Reisi İsmet ve ahvali dahiliye hakkında Dahiliye 
vekili Refet Beyefendiler tarafından izahat verilmiş 
ve bu baptaki müzakerenin kifayetine karar ve bu 
celsede cereyan eden müzakeratın zabıt ceridelerin
den aynen iktibasla bütün halka neşri hakkında Ca-
nik mebusu Hamdi Beyin teklifi kabul ve pazar gü
nü aynî saatte İçtima edilmek üzere saat altı buçukta 
celse tatil edildi. 
Riyaseti Saniye Vekâleti V. Kâtip 

Hasan Fehmi Feyyaz Âli 
Kâtip 

Haydar 
RElS — Zaptı sabıkı kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsınlar. Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul olundu. 

4. — SUALLER, İSTİZAHLAR, CEVAPLAR 

/ . — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Kuvayi 
milliye efradının alış veriş sırasında vukua getirdik
leri yolsuzluklar hakkında devran eden şayialara dair 
suali ve Müdafaai Milliye vekâleti vekili İsmet Be
yin tahriri cevabı. 

REİS — Kütahya mebusu Cemil Beyin Mü
dafaa* mtlliyeden bir sual takriri vardır. Müdafaai 
milliye vekaletinin sual takririne cevabı tahrirîsi 
okunacaktır. 

MUSTAFA BEY (Karahisarısarki) — Sual tak
riri şifahi mi, tahriri mi? 

REİS — Tahriri... 
Riyaseti Celileye 

Kuvayi milliye efradından bazılarının esnaftan 
mubayaa eyledikleri eşyanın bedelini vermemek veya
hut kendisince tayin eylediği miktarda bir bedel 
vererek fiyatı mukarrerinin kısmı azamim kesmek ve 
saire gibi halkı izaç eyleyecek tecavuzatta bulun

dukları lisanı halkta deveran ediyor. Halkımızın Hü
kümeti milliyeye karşı bürudeti tednciyesini intaç 
eylemek istidadını haiz olan bu gibi halatı müessi-
fenin vukuu acaba sahih midir? Eğer sahih ise mü
tecavizleri hakkında Cezayi mayelikı mucibi ibret 
olacak bir derecede tatbik olunmakta mıdır? Müda
faai milliye vekâleti celilesinden sual buyurubnasını 
teklif eylerim. 

22 Ağustos 1336 
Kütatoya mebuslarından 

Cemil 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ankara 
23 . TX . 1336 

Kuvayi milliye efradından bazılarının esnaftan 
mubayaa eyledikleri eşyanın bedelini vermemek 
veya fiyatı mukarrerinin kısmı azamim kesmek gibi 
halkı izaç edecek tecavuzatta bulunduklarına dair 

— 349 — 
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rivayetin mukarini hakikat olup olmadığının ve sıh
hati halinde müstecasirlerinin tecziye olunup olun
madığının Müdafaai milliye vekâletinden sual olun
masını mutazammın Kütahya mebuslarından Cemil 
Bey tarafından muta ve 3 . IX . 1336 tarihli tezke
re! samileriyle mürsel takrir münderecatı mütalea gü-
zarı âcizî oldu. 

Efradı merkumeden bazılarının darültıarekâta es-
nayi şevklerinde güzergahlarına müsadif olan kura 
ve kasabatta filhakika mervi olan halata, mütecasir 
oldukları şikâyatı vakıadan anlaşılmış ve bunlardan 
derderst olunanlar derhal tecziye olunduğu gibi cep-

2. — AZAYI KİRA 

1. — Saruhan Mebusu Mahmut Celâl Beyin me
zuniyetinin iki hafta temdidine dair Divanı Riya
set kararı. 

REİS — Efendim, başka meseleye geçiyoruz. 
Saruhan mebusu Celâl Beyin mezuniyeti hakkın
da Divanı Riyasetin kararı var. 

Meclisi Milli Riyaseti Celilesine 
15 Eylül 1336 tarihli matbu varakadaki suale 

cevaptır. 
Istaribuldakİ Meclisi millinin feshi üzerine fira-

ren Bursaya geldim. Ahkaradaki Büyük Millet Mec
lisinin bidayeti içtimaından hazır bulunmak üzere 
müttehii hareket İken Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinden yazılan telgraf üzerine - kî o zaman Anza-
vur Bursa üzerine yürüyordu - Bursa Kuvayi milli
ye heyeti ile tevhidi mesai eyledim ve bu sebeple iki 
hafta 'kadar teehhürle Mecliste is batı vücut ettim. 
Kaydtmm ona göre icrası için İdare memurlarına 
işbu varakamın havalesini rica ederim efendim. 

Saruhan Mebusu 
Mahmut Celâl 
25 . IX . 1336 

Divanı Riyaset Kararı: 
Mezkûr iki haftanın burada bulunmuş gibi addtni 

tasvîben Heyeti umumiyeye... 
(Muvafık, muvafık sesleri). 
VEHBt EFENDİ (Konya) — Müsaade buyuru-

lur mu? Şimdi okunan şu takririn kimin olduğunun 
farkında değilim. Muvafıktır, muvafıktır diyorsunuz. 
Nereye muvafık?.. Herkes validen bir şey alıyor, gö
rüşüyor, konuşuyor; kumandandan bir şey alıyor. 
Haydi bir telgraf: 'Ben, şu vazifei vataniyemi ifadan 
dolayı burada kalıyorum, burada kaldığım müddetçe 
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nelere sevk edilmiş olanların dahi haklarından men
sup oldukları kumandanlıklarca takibatı şedidei ka
nuniye icra edilmekte bulunmuş olup ancak müte
casirini merkumundan bazıları hareketi vakıalarından 
dolayı şiddetle takip ve tecziye olunacaklarını his İle 
firar eylemiş olmalarından dolayı bizzarure tecziye
leri derdestlerine talik edilmiştir. Maahaza zarardide 
olan efradı ahali takibatı kanuniyenin neticesine inti
zar ertirilmiyerek müştekilerden isbatı müddea eden
lere peyderpey talep eyledikleri tazminat verilmekte 
bulunulmuştur efendim. 

M. M. Vekâleti V. 
ismet 

M MUAMELÂTI 

mezun addedilmekliğim diyor... Ben de gider, yarın 
Konya valisinden bir kâğıt alırım. {Gürültüler). 
(Böyle değil sesleri). Bİr ço'k Öyle var. Herkes burada 
bilfiil ifayi vazife ermeli. 

MAHMUT CELÂL HEY ((Saruhan) — Bende
niz efendiler, yazdığım takririn böyle Heyeti müh-
teremenize arz olunacağım bilseydim, bu takriri 
Divanı Riyasete vermezdim. Ben zannediyorum ki, 
(Bir ses; neden?) Esbabı mucîbesini söyleyeceğim 
efendim. Herkese tevdi olunmuş matbu bir varaka 
gördüm. Her mebustan. Meclise hangi tarihte iştirak 
ettiğini sual ediyorlardı. Ben de kaydm tashihi ve 
intizama ircaı için cevap verdim. İki hafta mukad
dem verilmiş bir takrirle mezuniyetimden vesaire-
den istifadeye kastetmedim. Zannolunduğu gibi, 
küçük bir talepte toulunmaklığımı hatırıma getirme-
dim. Binaenaleyh bunu, Divanı Riyasetten soruyorum 
ve ne maksatla varakamın buraya sevkolunduğunu 
anlamak istiyorum. Üç buçuk kuruş para için, Ce
lâl imza koyupta Divanı Riyasete müracaat etmez. 

RElS — Efendim mesele, geçmiş bir mezu
niyetin kapatünlması için vaki olan melfaf bir 
beyanname üzerine yapılmıştır. Yoksa şimdi istenal 
edulecek bir mezuniyet dçgdldir,,, 

MAHMUT CELAL BEY (Saruhan) — Bendeniz, 
•rica ederim efendiiîer, mezun telâikka «aifcnsyeyim... 

REİS — Celâl Beyin mezuniyetini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar... Kabul buyurulmuştur etfemKm. 

2. — Konya Mebusu Abdülhalim Çeiebi Efendi
nin mezuniyetinin ibir ay temdidine dair IDivanı Riya
set kararı. 

RBİS — Çelebi Efendimin mezuniyetine dair Dî
vanı Riyaset karan var: 
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Dîvanı Riyaset Karan 
MertHrt rapor mucibince Çelebi Efendi Hazretle-

rinîn; icra edülecefc ameliyat neticesine göre m&ktarı 
metzuniyetî •şitndiök bir matı müddetle temdid ve me
zun addedilmesi Divanı Riyaset kararîyle Heyeti 
Umum/iyeye arzoiunur efendim* 

•25 - IX - 133Ö 

<öesler; hangi Çelebi?...) (Ret, ret sadalan.) 
REİS — Halim Çelebi Efendi... Mezuniyet takrir

leri de merfouttur. Ameliyat yaptıracaklar. 
RIASİH EFBNDÎ (Antalya.) — Canmı burada; wn 

gün datoi oturmalılar... 

RBfS — Çelebi Efendinin mezuniyetini Dîvanı 
Riyaset misifiü kabul buyuranlar lütfen elferiıû kaldır
sınlar... (Sesler: Anlaştlm'adı...) 

RBİB — Efendim, izah edeyim : Çelebi Etendi-
nîn mezuniyet takrirlerine bir dıe tabip raporu mer
buttur. Mezuniyet teklifleri de bir kere okunsun efen
dim. 

NAFİZ BEY '(panik) — Efendim, müsaade buyu
run, ifcî «öz söyleyeceğim... Bendeniz orada idim... 

REİS — Efendim, teklif okunsun. Sonra; «Öz vere
yim. 

Meclisi Mitti Fevkalâde Riyaseti Cefilesi 
Canibi Üîyasma 

DevfetlÛ Efendim Hazretleri. 
Oenat>ıbak afiyet cihankıymetî sîpehsafân ve Mec

lîsi MiM Alimiz azayi muhUeremesM sıhhat ve afi
yette berdevam buyursun âmin. Posta ite evvefce ve 
şimdi de mahdum bendelerîyle takdlân ettiğim arızam
da meîfuf tabip raporundan keyfiyet malûmu samü 
ve Meclisi ÂH olacağına nazaran basur rahatsızbğm-
dan 'hatta dergâhı şerife kadar araba ite sol elime üşü-
nat ile gelebümflkfce. olduğumdan pek hazık bir opera
tör vasıtasiyle bîr ameliyat Yapılmadıkta seyrüsefer 
adimültofcân görümttfctedîr, Konya'da uhdei dialyane-
me terettüp edecek vazflfei 'vataniye ve hizmeti meb-
rure ve daveti hayriyeyi vüsu iktidarı fakiranem dai
resinde Ifada 'kusur edilmeyeceği cihette vazitei as
liye ve sıhhati fakiranemi vikayeten İşbu istürhamımın 
Meclisi M'iMi Alrye arz ile isticlâ'bı şefkatlerine delâ* 

7. — Adana Mebusu Zekâ! Beyin İhracat kanunu
na zsyleMecek mevad hakkında teklifi kanunisi f2/102) 

fetS riyasetpenahferiıtf niyaz ve istida eylerim dbap-
ta emrü irade hazret] menlehül emrindir. 

<I8 Eylül 1336 
Canisini Hazreti Mevlâna ve 

(Büyük Millet MecMsi 
Birinci Reis Vekili 

AbduKtaiHn Bin Hazrett 
Mevfâoa 

SÜLEYMAN SIRRI BEY <Yo2(gat) — Haz*, ta
bip burada çok... 

REİS — Divanı Riyasette taSvip ediyor. Talbdp ra
poru da mevcuttur. 

'(Kabul sesleri, ret sadaları). 
NAIPİZ BEY (Caırik) — Efendim, mezuniyetin 

hu derece tevsi 'edüköği bir zaman, fühıakika hasta 
olan bir arkadaşım mezuniyet talebinin reddi muva
fık olmasa gerek... Filhakika 'hastadır. Bendeniz ora
da idim. Gelemeyecek derecede hastadır. Onun İçtin 
mezuniyetinin kabulü taratftarryım, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; Nîzamnameî 
dahilinin yüz •aitmfş yedinci maddesini nazarı dikka
tinize arz edenim: 

Madde 1<67, — «Reis mezuniyet taleplerim Mec
lise arz ederken Divanın her biri hakkında mütalaatı-
nı da ilâveten beyan eder. Meoüs bflâ müzakere reyi 
fşari He karar verir...» 

Şu halde söz söylenemez. Belki o zatın lebinde, 
aleyhinde döytenebltir. 

HACI TÎEVFİK EFENDİ (Kângın) — Lehinde, 
aleyhinde söylemeyeceğini •: ^Söylesin sesteri.) Yalnız 
Çelebi Efendi Hazretleri mezunen, vilâyeti teşrif et
mişler. Şimdi tekrar mezuniyetinin temdidini talep 
ediyorlar. Eğer mezuniyetini temdit etmezseniz, bu 
zat te «Si dokuz gün, kendi kendine mezuniyet ve
rir de, altmışıncı gün gelirse ne olacak? Hiç bir şey 
olacağı yok tabii.. Onun için sizden mezuniyet tafop 
eden bu zatın mezuniyeti kabul edÖmefirfir. {Gürül-
tüler.) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Mesele ta
vazzuh etti. Drvantn kararı; mezuniyeti tasvip yolun
dadır. Dîvanın karart veçhile bir malı mezuniyetini 
kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kaıbul edümtiş-
tir efendim. 

REÎS — Efendim, İhracat kanununa zeytedflmek 
üzere Adana Mebusu Zekâai Beyin bir tekHfi var. 
Lâyiha Encümenine veriyoruz, 

3. — TEKLİFLER 
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4. — SUALLER, İSTİZAHLAR, CEVAPLAR <Devam> 

2. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, Burdur 
müftüsü kakkmda Seriye Vekâletinden istizah takriri 

RBÎS — Burdur livasına tayin olunan müftüden 
dolayı Soysaflı ismail Suphi Beyin Seriye Vekâletin
den bir istizah talerim vancfer. Takrir okunsun. 

'Büyült Millet Mecfeİ Riyaseti CaLBesine 
Burdur Bvası müftü intrihaibında 'birinci derecede 

ihrazı ekseriyet eden ve idare! hazıramıza karşı şüp
heli efkâr besleyen bir zati, mükerrer müracaat ve 
kşadata rağmen; tercih etmek suretiyle vazflfei vekâ
leti idarei hatıramızın reviş ve efkârına mugayir ola
rak İstimal etmiş ve Burdur gttbi İtalyan entJirİkatsmm 
cevKmgâ'hı ve Yunan cephesinin karibi bir yerde müf
tülük makamı mühimmiae vaziyeti hazırdan bihaber, 
hattâ muariz, gayri faal bir zati getirmiş olan Umuru 
Seriye Vekili Mustafa Fehmi Efendiden İstizahı key
fiyet edilmesini ıtekS ederim. 

23 Eylül 133^ 
Bundur Mebusu 

ismail 'Suphi SoysaH* 

RBÎS — Müsaade buyurun. Malûmu âliniz Mzah 
takririm bilâ müzakere reye vazedeceğiz. Kabul edtff-
diğü takdirde gününü tayin edeceğiz. ^O'ürÜTtüler). 
{Reye koyun sesleri). (Ret, ret sadaları.) 

1.- — CatUk Mebusu Nafiz Beyin, memur etian me--
buslartn istifa ettirilmelerine dair temenni takriri. 

R'EİS — Memur olan mebuslar hakkında Caaâfc 
Mebusu Nafiz Beyin bîr takriri var'. 

Makamı Riya'seti Oeflleye 

Memuriyette mebusluğun 'bir zatte cemi caiz ol
madığı ahiren tanzim kmnan kanun İktizasından bu
lunduğu halde mebus arkadaşlarımızdan evvelce met-
mur tayin edilenlerin elyeVm vazifelerine devam ey» 
temekte oldukları görüimekte olduğundan bu gîbj ze
vatın mebusluktan İstifalarına dair istifanameleri var
sa MecKrte kıraati, yok ise memurini müşar ve mu-
maHeyhİmin vaaifei mamurelerinden çektirilmesi: ve 
keyfiyetin bir hafta zarfında Medisi AÜye îşan İÜ-

RBÎS — Müzakere yok efendim, müsaade buyu
run. 

REFİK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Efendin, 
Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim; esas madde 
ıriüzakere edilmeksizin bu bapta müzakere olabilir. 

REİS — Pekâlâ, reyi o surette istiknai edersiniz. 
Bu bir İstizah takriridir. İstizah takririni kabul bu
yuranlar lütfen el •kaMırsınlar. (Ret, ret sadaJao, ka
bul sesleri.) 

RBÎS — Efendim, aksini reye koyacağım : istizah 
takririni nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın, İsti
zah takriri nazarı dikkate alınmadı efendim. 

9ESLSBR — Ekseriyet yok. 

3. — Bitlis Mebusu 'Venbi Beyin, Bitlis vilâyetinde 
münhal bulunan miitesarrıfhkiarla kaymakamltklara 
tayin yapılmaması esbabının beyanına dair Dahitiye 
Vekâletinden sual takriri-

R.01S — Efendim, Bitiş vilâyetine mütesanflar-
la, kaymakamların tayin edilmemesi esbabının beya
nına dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri vardır, 
'Dahiliye Vekaletine gönderiyoruz. Malûmu afiniz su
al takrirleri reye varolunmaz. 

MUSTAFA BEY «Karahİsarı Şarki) — Takrir şi
fahi mi, tahrir mi? Onu izah etmefi., 

zumunun Heyeti Vekileye tebliği teklif olunur. 
25 Eylül 133S 
Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

R!Ei!S — îzaüı edecek misiniz? Buyurun.... 

NAFİZ BEY (Camk) — Memur efon arkadaşla
rımızdan bir çokları vazifelerine devam ediyorlar. Hal
buki, kanun yapıldı. Memurlukla mebusluk içtima 
edemez. Böyle arkadaşlardan memurluğu tercih eden-
fer varsa mebusluktan 'istifalarının Mectsi Âfee ka
bulü lâzım. İstifanameleri varsa okunsun. 

REllS — Bu takririn nazan itibare alınmak üzere 
Dîvanı Riyasetle Heyeti Vektiİeye tevdiini kabul bu
yuranlar eltetrm kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efen
dini. 

5. — TAKRİRLER 
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6. —MAZBATALAR 

I, — Trabzon Mebusu Hiisrev Beyin, merkum Re
sifi Hikmet Beyin çocuklarının tahsil ettirilmelerine 
dair takriri ve Sıhhiye Encümeni mazbatası* 

RÖI5 — Reşat Hikmet Beyin çocuklarına muave
net hakkımda Sıhhiye <ve Muaveneti içtimaiye Encü
meni mazbatası var, müsaade •buyurulum bunu Mu
vazene Encümenine veriyoruz. Orada muamelesi ik
mal edildikten sonra müzakere edlefhn. 

Dr, SUAT BEY <Kastamonu) — Encümenin; ne-
tioei -beyanatı, 'Muvazenei Maliye Encümenine lüzum 
göstermeyecek mahiyettedir. Lütfen bir kere mazbata
yı okuyunuz. 

IRiyaseti Ceüleye 
•Merhum Reşat Hikmet Beyin iki çocuğuna millî 

bir terbiye vermok için tahsisatı kâfiye itası takibini 
havi Trabzon Mebusu Hüsrev .Beyin Heyeti umumiye. 
den muhaVvel takriri encuhrcrimuzce mütalaa olundu 
Çocukların validesi Avusturyalı olduğuna ve çocuk 
lann kendi nezdinde kaldıkları takdkde tHhaıkÜka tah 
silerini temin etse bile miöi terbiyeden mahrum kala 
caıkfan meczum 'bulunmasına binaen çocukların leyli 
ve milli bk mektebe kaydettirilmeleri ve ücretlerinin 
HükumeVçe tesviye edilmesi muvafık görülmüş oldu
ğundan bunun temini hususunun Maarif Vekâletine 
tevdii takarrür etmîş ve takrir Heyeti Umumiyeye arz 
edilmiştir. 

S. ve M. t En. Rs. M. M. 
Kastamonu Bursa 

Dr. Suat Operatör Emin 
Kâtip 
Bolu Aza 
Fua« LÛtK 

*R(Et$ — Efendim her ne oluısa ölsün madem ki, 
sarfiyatı istilzam ediyor, Muvazeneye gönderilmeli
dir. 

Su bapta başka mütalaa var mı?... 
TUNALI HfeJMıî BEY (Bolu) — Maarif Vekâ

letine... Muaveneti içtimaiye Vekaletine neden dolayı 
•havale edilsin? 

KATtİP FEYYAZ ALİ BEY (Yozgait) — Muave
neti içtimaiye değil... Maarif Vekâletine... 

REIB — Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Encüme
ninin mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Edilmedi, ekseriyet yok... 

ıR'EflS — EdHmiştir efendim. 

2. — Mekâtibi askeriye tatebesiyle ihtiyat zabit 
namzetlerine verilecek zamdimi fevkalâde hakkında 
kanun lâyihası ve Müdafaai MSHye Encümeni maz
batası. 

RJ3tS — Mekâtibi aâkeriye talebesİyle ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek tahsisat hakkında Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası var. Okunacaktır. 

Müdafaai •M'iltiye Encümeni Mazbatası 
16 Eylül 133'6 tarih ve l'S9 numaralı tahriratla en

cümenimize havale .edilen ^Mekâtibi askeriye talebe
sİyle ihtiyat zabît namzetleri talebesine verilecek za> 
maîmi fevkalâde hakkındaki) Heyeti VekMenin muad
del kanun lâyihası eiKÜmenimizce tetkik edildi. 

Almakta oldukları dun maaşla ühtiyaçforım temin 
edemeyecekleri tabii bulunan ihtiyat zabit namzetten 
tal^besiyle MekâtÜbi askeriye talebesine mi'ktan tâfî 
zamaim icrası esasen muVatfı'k görülmüş ise de işjbu 
zamaim bu günkü variyetleri itibariyle dun görüte* 
rek münasip mfktara iblâğı takarrür etmiş ve birinci 
ma'dde herveçhiâti tadifen kabul edilmiştir. 

MAİDDE 1. — Maaşı aslilerinden maada mekte
bi harbiye talebesiyle askeri ttbbiye mektebi 'birinci, 
ikinci, üçüncü, askeri baytar mektebi birindi, ikinci 
sınıftan talebesine beşeryüz <ve mektebi harbiyenin 
lüıtİyat zabitleri namzetleri talebesine üçyüz ellişer ve 
mektebi -idadi [ askeriye talebesine üçyüzer ve rüşdii 
askeri talebesine yüz eHişer kuruş şehriye zamalkm 
fevkalâde ita edilir. 

Diğer mevad muvafık görufmekfe (tasdik edilerek 
ifayı muktezası rîcasiyle lâyihai meakûre Makamı Ce-
lili Riyasetpenahİye takdim kılınmıştır. 

Reis Namına, 
•Eskişehir 

Eyyüp Sabri 
Dersim 

Mustafa 

U.. M. 
Saruhan 

IMustafa Necati 
Erzurum 
îsmail 

Bayezit 
Dr. Refik; 

REİS — Efendim evrakı varide meyanındadır bu 
mazbata... Yani müzakere edilecek mevad arasında 
değikJir. Bu, maaş tahsisini mutazammındir. Muva
zenei Maliye Encümenine gitmemiş. Arzu buyurmanız 
Muvazenei Malîye Encümenine gönderelim. Daha 
iyidir. Yok, müzakere arzu edildiği takdirde ruzname-
ye alacağız iaM... Muvazenei MaSye Encümenine tev
di ediyoruz. 

— 353 — 



I : 73 26. 

OPERATÖR BMSN BEY (Bursa) — Müstaceliyet 
karariyle olsum efendin. 

RBtS — Müstaceliyet kararı ipin takibi tahriri lâ
zımdır. Talebi tahriri olmadığı için müstaceliyeti rey» 
vaz etmiyorum. Muvazene Encümenine tevdiini arzu 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Muvazene En
cümenine havale edfttrîsttr. 

3. — Sürt sancağının müstakil liva halinde idare
sine dair karnen lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. [I] 

B. M. M. Riyasetine 

lll - IX - 133Ö 

Siirt sancağının vaziyetü nıevkiyesi itibarîyle müs-
talMen idaresi hakkında DabHiye Vekâletince tan
zim ve 22 Ağustos 1336 tarihinde Heyeti VefcİIeye tev
di olunan kanun fâyibası Heyeti müşarüniteyhanm 
9 - DC • 13316 tarihindeM Simamda tasvip edftniş 
ve leffen takdim kılınmış olmakla ifayi muktezasıtu 
rica ederini. 

M. M. Reisi 
M. (Kemal 

Layîhai 'Kanuniye 
MAÜDE 1. — SHrt sancağı müstakinen idare oluv 

nacaktır. 
MADDE 1 — Tarihi neşrinden muteber olan iş

bu kanunun lierasma Heyeti Vekile memurdur. 

7 ZShkce ve 22 Ağustos 1336 

S* M. M, R& 
M. Kemal 
M. M. Vg 

Fevri 
<Da. V, Vd 
Dr. Adnan 

Mal. V. 
FcniC 

Na. Va 
femaâl Fazd 

E. H. U, Rsj 

Umum Seriye 
Fehmi 

Ad. V. Na. 
A, Muhtar 
Ha* V, V. 
A, Muhtar 

Mf. V. 
Mezundur 
,!&. V. 
M. Cefâ! 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

REtlS — SHrt sancağının müstakil liva haline 'if-
rağma dair Da!hi5ye Encümeni mazbatası var okuna
cak r 

[1] Metinde mevcut olmayan Büyük Millet Mec* 
fisi Riyaseti tezkeresiyle kanun maddeleri şunlardır : 

. 1336 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vetoitece Sürt sancağının müstaküen idare 

edileceği hakkında teklif edilen lâyihai kanuniye mu-
vaifik olduğu cihetle Heyeti Umumiyeye arzına karar 
verildi. 

23 Eylül 133<â 
Muvakkat Rs. 
Dahiliye En. ~ M. M. 

Sanman Mebusu Konya 
ibrahim Süreyya Refik 

Kâtibi 'Muvakkat 
M: Vehbi 

{[Muvafık sesleri). 
REİS — Efendini Dahiliye Encümeninin mazbata

sını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Da
hiliye Encümeni mazbatası mucibince Sürt mutasar
rıflığının müstakil liva haline tahvili kabul edHmriştir. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, anasın gayri 
müslimenin de silah altına almmasma dair tektifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/75) müker
rer. 

RBİS — Anasın gayrknüslîrnenün askerliği hakkın
da Cemil Beyin verdiği takririn naaan mütalaaya alın
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var okuna' 
cak. 

Riyaseti CeÜleye 
Hem sinleri tahtı silâhta bulunan anasırı gayri-

rmMtmemn tahtı «Saha alınarak yol ameliyatımla 
umuru nafia vesairede lüzumu istihdamlarına dair Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin teklifini havi He
yeti Umumiyeden muhavvel 31 Ağustos 1336 tarihli 
takriri encümenmıizce mütalaa ve icabı müzakere 
olundu. Milleti islâraiyenin vatanın muhafazai istik
lâl ve mevcudiyeti uğrunda hayat ve servetini feda 
ederken tebeai Osmaniyeden bulunan mildi hirİsti-
yantyenin müdafaai vatan kaydından azade bir balda 
teksiri nüfus ve tezyidi nüfuza çalışmaları vatandaş
lık şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamıyacağındian 
bittabi bu gibi umuru nafia ve hidematı vataniyeye 
şitap etmekten bîr veçhile -geni durmayacakları cihet
le teklifi mezkûr hakikaten beca ve şayanı kabul gö
rülmekte Müdafaai Mföiye Encümenine havalesi zım
nında Makamı Celİu Riyasete takdimi tezekkür kılın
dı. 

Lâyiha En. Rs. ftl. M. 
• Müfit Süleyman Sim 

Kâtip 
Ali Rıza 
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HAŞİM BEY {Çorum) — Müsaade buyurun. M -
leü hiristiyaniye deniyor, bunda Museviler diahi da
hil midir? M ileli hiristiyaniye demek îsevilere mah
sustur (Kürsüye, kürsüye sesleri). Arz ettiğun gi'bi, mi-
leli hiristiyaniye denilmiş, mileü hiristiyaniye denilin
ce tsevilere aut gibi oluyor ve malûmu âliniz müeü 
biristiyaaiye denince Museviler hariç kalıyor. M iteli 
gayri müsüme demek lâzımdır ki, Museviler de bu
nun içerisine dahil olsun. 

(Muvafık sesleri). 
REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim bir 

mükellefiyeti askeriye kanunu var ve bu, bir Osmanlı 
kanunudur, Osmanlı Hükümeti bütün tebeasını asker 
edip dururken Heyeti Vekilenin nazarı dikkate alma
ması şayanı dikkatir. Bunu Heyeti Vekileye havale 
edelim, herkes askerdir. Bunlar hakkında da kanu
nun tatbikim' rica edelim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Refik Şevket Bey birade
rimizin mütalaasına bendeniz de iştirak ederim. Mü-
fceüteEryeti askeriye kanununda, bilûmum tebeai Os-
maniyendn seyyanen tahtı silaha alınması mukayyet
tir. Halbuki, hatâ memleketin müdafaası uğrunda 
yalnız Türklerin tahtı silâha alındığını ve mileü hiris-
ttyaniyenm tahtı silâha alınmadığı görülüyor, 

Bu hususta Heyeti Vekilece zühul edildiği anlaşı
lıyor. Bu takririn Heyeti Vekileye ve şuabatı idareye 
tevdfrle, miIeU hiristiyaniyenin de Türkler gibi tahtı 
silâha alınması ve biraların da, kanunda musarralh ol
duğu üzere, gayri müsellâh kısmında istihdamı lâzım-
gelir, Esasen o da evvelki kanunda mukayyettir. O 
noktai nazardan nazarı dikkate alınmasını teklif edi
yorum. 

REtS — Efendim bir kere takriri nazarı mütalaa
ya almak, ikincisi; nazarı mütalaaya alındıktan sonra 
Heyeti Vekileye havale etmek veyahut ait olduğu en
cümene vermek lâzımgelr, 

HAMDİ NAMIK BEY (tamit) — Reis Bey, bu 
hususta bedeli nakdi kanunu verildi, gayri müsüme-
tere alft «fatak üzere, bu da onunla tevhit edilsin, 

REİS — Bir kere Lâyiha Encümeninin teklifi veç
hile nazarı dükkate alanlar ellerini kaldırsın. Nazarı 
mütateaya alındı. Encümen mazbatasının şimdi Mü
dafaa] Milliye Encümenine havalesi veya Heyeti Ve
kileye tebliği kaldı. Müdafaai Milliye Encümenine ha
valesini İcahul edenler lütfen dterinti kaldırsm. Kah 
bul edtbnedi. Heyeti Vekileye tevdiini kabul edenler 
eöerini kaldırsın. Heyeti Vekileye tevdii kahul olun
du. 

S. — Kütahya Mebusu CemH Beyin, Tavşanlı ve 
Eğrigöz nahiyelerinin kazaya tahvftt hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası, (2/75) 

REİS — Bazı nahiyelerin kazaya tafaviü hakkında 
Cemil Beyin takririnin reddine dair Lâyiha Encüme
ninin mazbatası var okunacak. 

Kiyaseti CehHeye 
Kütahya Livasına merbut Tavşanlı ve Eğrigöz na

hiyelerinin kazaya tahvfcUieri ile masarifinin secei ba
tiye bütçesine ithali lüzumuna dair Uvai mezkur 
menusu Cemil Beyin Makamı riyasetten muhavvel 
21 Ağustos 1336 tarihli iki maddelik lâyıhai kanu-
niyesi encümenimizce mütalaa ve tetkik odundu. Va
tanın muhafazai istiklal ve mevcudiyeti uğrunda uğ-
raşüdığı ve birtakım masarifi fevkalâde ihtiyarına 
mecburiyet hâsıl olduğu şu sırada Hazinei millete 
bir de bu iki kaza masarifinin tahmili gayri muva
fık ve gayei mıUıyenin istihsalinde bu gibi teşkilât 
ve tebeddülatı idariyenin icrası umuru tabiiye ve za
ruri yeden olmakla beraber bu hususu zaten Hükü
met de her an pişi nazarda bulundurmakta olduğun
dan nazarı dikkate alınmaya halen imkân müsait ol
mayan teklifi mezkûrun reddiyle bir kere de Dahili
ye encümenine tevdi kılınmak üzere Heyeti Umumi-
yeye takdimi tezekkür kılındı. 

1.5 Eylül 1336 
Lâyiha En. Reisi M. M. 

Müfit Süleyman Sırrı 
Kâtip 

AH Vefa 

REİS — Efendim şimdi teklif hem reddolunu-
yor. Hem de Dahiliye encümenine havalesi arzu olu
nuyor. (Gürültüler). Encümen izahat verecek midir 
efendim? Vehbi Bey; bu hususta söz söyleyecek mi
siniz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz Dahiliye en
cümenine havalesini teklif edeceğim. Tavşanlı nahi
yesinin kaza haline ifrağına dair Mefsuh Meclisi 
Mebusanda zaten bîr kanun kabul edilmişti. Reis 
Bey; zati âlilerince de malûm idi. Oranın kaza ol
masına zaten ihtiyaç vardır. Yalnız bu değil, daha 
bunun gibi çok, Kastamonu ve diğer vilâyetler da
hilinde bir çok kazalar teşkiline karar verilmiş*! ve 
bu karara göre bu kazaların teşkili zaruridir. Bu 
zaid masraf değil, sermayedir. Ve bilâkis Hazinei 
Devlete ve vatana beytülmale faide getirecektir. Fa
kat mademki yeni teşkilât yapılacaktır. Bunu da Da
hiliye encümenine veyahut encümeni mahsusuna ha* 
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vale edelim. Orada kalsın. Reddetmek doğru bir ka
rar değildir. 

REİS — Mazbata, reddi mutazammindir. Evve
lâ onu reyinize arzedeyim, reddedilmediği takdirde 
Dahiliye encümenine veririz. Reddi mutazammın 
olan encümenin mazbatasını (kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim, şu halde 
teklifi nazarı itibare alanlar ellerini kaldırsın. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karanı sarısahip) — 
Dahiliye encümenine gitsin. 

REFİK DEY (Konya) — Heyeti Vekileye gön
derelim. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, Heyeti Ve-
•kileye tebliğe lüzum yok. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Zaten kanun mevcut. 
REİS — Teklifi nazarı mütalaaya aiarafc -Dahi

liye encümenine havalesini kabul edenler ellerini kal
dırsın. 

VEHBİ EFENDİ (Karesi) — Kanun mevcuttur. 
zaten, neyi reye koyuyoruz? İradei seniyeye iktiran 
etmiş, muamelesi ikmal olunmuş. Tavşanlının kaza 
haline İfrağına dair bir kanun vardır. Yanhz bütçe
ye tahsisatı konmamış. Bütçeye tahsisatı konacak, 
bu teklif zaiddir. 

REİS — Teklif, bir teklifi kanunidir. Nazarı 
mütalaaya alırsanız pekâlâ. Almazsanız reddederiz. 
gayet açıktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maliye encümenine 
havale edilsin bari. Tahsisatı verilsin. 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar ellerini kal
dırsın. Nazarı mütalaaya alındı. Şimdi şekle göre 
ait olduğu encümence, yani Muvazene encümenine 
tevdi ederiz. 

REFİK BEY (Konya) — Reis Bey hangi encü
mene gitti? 

REİS — Kanun mevcut İse Dahiliyeye ve Mu
vazeneye vereceğiz, değilse doğru Muvazene encü
menine tevdi ederiz. 

6. — Şüpheli eşhas hakkında kattan lâyihası ve 
Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Şüpheli eşhas hakkında Heyeti Vekile-
nin teklifi var efendim. Zannediyorum ki bu vaktiy
le eserisehiv olarak Lâyiha encümenine gitmiş. He
yeti Vekilenin teıklrfi kanunisidir. Doğrudan doğru
ya Dahiliye encümenine havale ve tevdi ediyoruz. 
{Evet sesleri). 

7. — Aydın Mebusu Tahsin ve Doktor Mazhar 
Beylerin İdarei vilâyat ve tedrisatı ibtidaiye kanun
larının tadiline dair takrirleri ve Dahiliye encümeni 
mazbatası* 

RBİS — Tedrisatı ibtidaiye İle idarei hususiye 
hakkındaki takririn Lâyiha encümenine havalesine 
dair Dahiliye encümeninin mazbatası var. Okuna
cak, 

TÖNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Da
hiliye encümeni birtakım kırtasiyecilikten, havaleci-
likten İbaret bir muamele görüyor. Kendisine lıavale 
edilen bir işi beyhude muamelâta meydan vermeden 
çıkarsa daha iyi olmaz mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
Lâyiha encümeninin vazifesi; bir lâyihanın nazarı 
dikkate alınıp alınmamasiyle onu mevkii müzakere
ye koymaktan ibarettir. Demek iki Heyeti Umumi
ye nazarı itibare almış da Dahiliye encümenine gön
dermiş. Bunu bir daha ikinci müzakereye koymak 
doğru değildir. Binaenaleyh Hümi Beyin dedikleri 
gibi, yine Dahiliye encümenine iade edelim. 

REFİK BEY (Konya) — Fakat mazbatada tas
rih olunduğu veçhile bir noktai nazar gösteriliyor 
ve deniliyor ki, bu bir teklifi ianunî mahiyetinde 
değildir, Nizamname! dahiliyede deniyor ki; verile
cek takrirler bir teklifi 'kanunî halinde olmalıdır ki 
nazarı mütalaaya alınsın. Takrir okunsun. Mahiye
tine göre reyinizi istimal buyurursunuz, 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Aydın Mebusu Tahsin ve Mazhar Beyler tara

fından verilip makamı samii riyasetten havale bu-
yurulan ve İdam hususiyei vilâyat ve Tedrisatı ibti
daiye kanununun tadih' teklifini havi olan 1 Hazi
ran 1336 tarihli işbu takrir teklifi kanunî mahiyetini 
haiz olmadığı gibi hangi maddelerin tadili icap ede
ceği gösterilmemiş bulunduğundan, olsa bile evvelâ 
Lâyifaa encümenince tetkiki icabettiğinden oîveçhiy-
le muktazast ifa buyurulmak üzere Riyaseti Celile-
ye takdimine karar veridı. 

8 Eylül 1336 
Dahiliye En. Reisi M. M. 

Trabzon Konya 
Hamdi Refük 

Kâtip 
Erzincan 
Tevfrk 

REİS — Bu bir teklifi kanunî değildir. Binaena
leyh şayanı müzakere değildir. Heyeti Vekileye tev
dii teklif olunuyorsa da nazarı mütalaaya alınmadı
ğından şayanı müzakere bir mesele yoktur, 
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5. — Sürt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Sulh hâkimleri Kanununun tadili hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Adliye encümenleri mazbata
ları. (2/58) 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Sulh hâkimlerinin vazife ve salâhiyeti dahilinde 
bulunan beş bin kuruş ve o kıymetteki deavü huku-
kiyenin es'arm gelâsı dolayısiyle otuz bin kuruşa te
kabül edeceği, cihetle salâhiyeti mezkûrenin tezyidi 
hakkındaki teklifi kanunisinin lüzumu tasdikine dair 
Siirt Mebusu Hacı Mustafa Efendinin 7 Ağustos 1336 
tarihli takriri Encümenimizde mütalaa olundu. Fil
hakika kanunun hini tanzim ve neşrinde beş bin 
kuruşa alınıp satılan bir malın kıymeti akçenin kuv-
vei iştiraiyesinde hâsıl olan tedenni hasebiyle otuz 
bin kuruşa baliğ olduğu Ve bu miktar ve kıymetteki 
deavü hukukiye ise sulh hâkimlerinin salâhiyeti ka-
zaiyeleri haricinde kalmakla maslahaten muvafık 
olan teklifi mezkûr Encümenimizde şayanı kabul 
görüldüğünden ifayı muktazası zımnında Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

Lâyiha En. Reisi M. M. 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ali Vefa 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Sulh Hâkimleri Kanununun üçüncü maddesinin 
(Otuz biri kuruşa kadar) iblâğ edümek suretiyle ta
dilini teklif eden Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin teklifini nazarı dikkate alan ve Heyeti Umu-
m iyeden Encümenimize havale olunan 8 Ağustos 1336 
tarih ve 35 numaralı Lâyiha encümeni mazbatasiyle 
teklifi mezkûr tetkik edildi. Ufak davaları süratle 
rüyet için ihdas edilen sulh mahkemelerinin bu gün
kü hal ve vaziyeti İle vazifelerini tezyit muvafık gö
rülememekle mehakimi hukukiye harçlarının tenki
sine sebebiyet verecek böyle bir teklifin kanun ta
diline sebebi kâfi olmadığını ve bahusus bu madde
nin yalnız attın ile evrakı nakdiye beyninde mevcut 
farka müsteniden tebdil ve tadili hiç bir zaman mu
vafık olamayacağı teemmül edilerek teklifi vakiin 

reddiyle evrakının Heyeti umumiyeye berayi arz Ri
yaseti Celileye tevdii büittifak karargir olmuştur. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Eskişehir Samban 

Abdullah Azmi Refik Şevket 
Kâtip Malatya 

Karahisarı Şarkî Sıtkı 
AK Sürurl 

Biga 
Hamdi 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Efendi
ler; Encümen diyor ki, teklif, bu maddenin tadilini 
icabetmez. Zira bunun başlıca sebebi evrakı nakdi
yedir. Evrakı nakdi yenin fcuvveİ i&tİraiyesi yüksel-
mese bunun tadiline lüzum kalmaz diyor. Halbuki 
evvelce madeni para ite on liraya alınan bir at bu 
gün 70 - 80 kâğıt liraya çıkmıştır. 

Bir kutu fes bu gün beşer liradan elli Ura eder. 
Bir tüccar bir kutu fesi satmak için, mütehaddes 
olan bir davadan dolayı sulh mahkemesine, mi mü
racaat etsin? Bidayet mahkemesine mi müracaat et
sin? Bu sulh mahkemelerinin teşkilinden maksat, 
millete kolaylık göstermekten İbarettir. MiHeti Hü
kümete raptetmektir. Kolaylık gösterin, zorluk yap
mayınız. Suhulet gösteriniz, halkı daima tenfir et
meyiniz... Bu gün bütün mahkemelerin, hâkimlerden 
sorarsanız, sıtih mahkemesi haline kalbini isterler... 
Binaenaleyh, bu maddenin nazarı dikkate «Urup o 
suretle tadilini teklif ederim. 

REİS — Encümen namına mütalaa var mı? 
REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Belki, maz

bata anlaşılmamıştır. Bir kaç söz söyleyeceğim. 
Efendim, sulh mahkemeleri, mesaili basita ve âdi-

yeyi serian halletmek üzere ihdas olunmuş ve sulh hâ
kimleri olan yerlerde faydası görülmüş tesisatı adliye
den birisidir... Bunun cezada ve mesaili hukuk iyede 
salâhiyeti, madde bemadde tefrik edilmiştir. Üçün
cü maddesinde; beş bin kuruşa kadar kıymeti olan, 
gerek nafcüt, yani emvali menkuîe ve gerek emvali 
gayrimenkuleye ait davalarla hakkı mürur, hakkı 
şuf'a ve hakkı mesii gibi meseleleri rüyete salâhiyet-
tardır der. Şimdi beş bin kuruşluk dava gören mah
kemeye, liranın miktarı beş misline çıktı diye onu 
otuz bine çıkaralım demek doğru değildir. Hepimiz 
biliyoruz ki, kazalarımızda sulh hâkimleri yoktur. 
Teşekkül eden bidayet mahkemeleri ancak sulh ka-
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nununa tevfikan iş görüyor. O kadar işleri çoğalmış
tır kî bunlara eğer otuz bin kuruşa kadar vasi bir 
salâhiyet verecek olursak işler değişmiyecek... ikinci 
bir mahzur da vardır; bir kanunun tebdili, borsaya 
tâbi olamaz. Bu gün altının piyasasına göre kanun 
tebdil etmekle, yarın yine ayni kanunun değişmesi 
fethedecektir. Onun için efendim, Adliye encümeni 
bu kanunun, bilhassa sum hâkimleri bulunan yerlerde 
mesaili âdiye ile bunalmış olan hâkimlerin kafaları
nı yormamak için, reddinin Heyeti Alİyeye arzedİI-
mesinİ tensip etmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı Sahip) — 
Efendini, Sulh mahkemelerinin tesisinden beklenilen 
gaye şu idi; halka suhulet göstermek, bir takım ku-
yut ve şürutu havi olan usulü muhakematı cezaiye 
yerine, daha basit ahkâmı havi olan bir usul vazet
mek ve aym zamanda mahkeme harçları ki ahaliye 
ağır geliyordu; bir çok zavallı halk mahkemelerde 
işlerini takip etmiyorlardı, onu tahfif suretiyle on
lara suhulet göstermek emeli ile yapılmıştır. Sulh hâ
kimleri kanunu ilk defa yapıldığı zaman istihdaf etti
ği gaye İtibariyle köylünün ayağına adaleti götür
mek için yapılmıştı. Seyyar olacakü. Maatteessüf 
seyyar yapılmadı. Sulh hâkimleri de kemafissabık vi
lâyetlere inhisar etti. Sulh hâkimleri bu gün müsta
killeri vilâyetlerde ve bir kaç livada vardır. Bütün 
kazalarla ekser livalarda sulh mahkemeleri yoktur. 
Sulh mahkemeleri olmıyan yerlerde bidayet mahke
meleri, kanunu mahsusuna tevfikan bu İşleri gördük
lerinden ahaliye bir suhulet olmaktadır. Bunu otuz 
bin kurusa tezyit ettiğimiz takdirde hatka biraz daha 
teshilât göstermiş olacağız. Beş bin kuruştan fazla 
davaların ikamesi de; hukukla alâkadar olanlar bilir
ler ki, tebligatı takririyeye tâbidir ve bu gün bu, 
maalesef kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bir kanundur 
ve bu da tatbik edilememektedir. Dava vekili olan 
bir zat veyahut hukukunu takip etmek isteyen bir 
fert mahkemeye mevaddı basite diye müracaat eder. 
Mahkeme de zaten uzun olduğu için mevaddı basite 
kararı verir, bu ise işi az daha uzatmak ve iğlâk et
mekten başka bir şey değildir. 

Otuz bin kuruşa kadar artırmak, bir parça halka 
doğru gitmektir. Halkın ihtiyacını biraz daha temin 
etmektir. Böyle bir zamanda niçin mahkemelerin 
harcı azalacakmış? Rica ederim, adalet para ile sa
tılır mı? (Bravo sesleri). Biz halkı düşüneceğimize 
Maliye vekili Bey gibi daima Hazineyi düşünüyo
ruz, Hazineyi düşünmekle beraber bir az da halkı 
düşünelim. Binaenaleyh, bendeniz kabulünü teklif 
ederim. 

REFÎK. BEY (Konya) — Efendim bendeniz de 
Mehmet Şükrü Bey biraderimizin mütaleasını teyit 
edeceğim; Malumu âliniz halkımız bir meseleden do
layı mahkemeye gitti mi, bilhassa bidayet hukuk 
'mahkemelerine gitti mi, artık senelerce o işi çıkarma
ğa muvaffak olamaz ve bunun İçin de alacağımdan, 
vereceğinden de vaz geçer. Onun için pek güzel bu
yurdular: Adalet para ile satılmaz. Biz otuz bin ku
ruşluk davaları değil, icabederse miktarım daha tezyit 
edelim ve halka suhulet gösterelim. Adliye encümeni
ni teşkil eden rüfekayi muhtereme, daima olduğu 
gibi, bunda da muhafazakâr bir nöktai nazarı tek
rar etmişlerdir. Her hangi bir kanun Adliye encüme
nine gitmiş ise, encümen, daima muhafazakârlık nofc-
tai nazarında sabit kalmış ve katiyen noktai nazarı
nı değiştirmemiştir. Halbuki biz daima yeniliğe doğru 
gidiyoruz. Madem ki halkın her noktai nazardan 
refahını arzu ediyoruz, bu da ona matuf bir hatve-
dir. Binaenaleyh, kabulünü teklif ediyorum. 

REÎS — Adlîye encümeni mazbatası ki mev
zuu müzakeredir, o da reddi mutazammındır. Onu 
reyinize vazediyorum. Mazbata nazarı dikkate alın
madığı takdirde tabii teklif nazarı dikkate alınmış de
mektir. Adliye encümeninin reddi mutazammın olan 
mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Encüme
nin reddi mutazammın olan mazbatası kabul edilme
di. Yani teklif nazarı dikkate alındı. Şimdi ruzna-
memize ithal edeceğiz. Tabı ve tevzi edilecek ve ba
dehu rnüzakare edeceğiz. 

9. — Antep mebusu Abdurrahman Lâmİ Efen
dinin, mebusandan bir Şûrayı Evkaf teşkiline dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Seriye encümenleri maZ' 
hataları (2/42) 

RElS — Şûrayı evkaf teşkilinin reddi hakkında 
Serîye encümeni mazbatası var, okunacak : 

Serîye Encümeni Mazbatası 
Umuru Seriye vekâleti Celilesi nezdinde Büyük 

Millet Meclisi azasından mürekkep bir Şûrayi Evkaf 
teşkiline dair Antep mebusu Abdurrahman Lâmİ 
Efendi tarafından verilip Lâyiha encümenince şayanı 
kabul olduğu gösterilen ve Heyeti Umumİyeden ha
vale buyuruları teklifi kanuni esbabı mucibe maz-
batasiyle beraber mütalea olundu. İşbu teklifin esası, 
ŞÛrayi Evkaf azasının Büyük Millet Meclisi azası 
meyanından intihap olunmasına müstenit olduğu gö
rülmüş ve halbuki, Büyük Millet Meclisi hakkında 
Heyeti umumiyece kabul olunan mevaddı kanuniye-
nin dördüncü maddesinde, Büyük Millet Meclisi aza-
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ligiyle memuriyetin cemi caiz olmadığı takrir ve tespit 
olunması hasebiyle teklifin esası mümkünülkabul ola-
mıyacağı tezahür etmiştir. Teklifin ahkâmı müte-
ferriasına gelince: Şûrayı Evkaf ve saire hakkında 
esasen 7 temmuz 1328 tarihli bir nizamname mevcut 
olarak Büyük Millet Meclisi İse, kavanin ve nizamatı 
mevcudenin mabihülamel olması düsturu tabiisini 
kabul eylemiş olmasına ve teklif olunan lâyihanın 
on birinci maddesinde mahiyeti teklifin kanun şeklin
de olmayıp nizamname halinde olduğu musarrah 
olup halbuki nizamnamelerin mecalisi teşriiyeden 
mürur ve tasdiki da mutotazı olmamasına ve mama
fih zaten mevcudiyeti balâda arz olunan nizamname
nin muhtacı tadil meva*dı bulunduğu halde vekâleti 
aidesince alelusul ifayı muktazasına tevessül edile
ceği emri aşikâr bulunmasına binaen lâyiha i mezkû-
renin reddi ve keyfiyetin olveçhile Heyeti umumiye-
ye arzı encümenimizce kararğir olmuştur. 

Reis M. M. 
Amasya Karahisarısarki 
Riza Ali Süruri 

Kâtip 
Diyarbekir 

Hamdi 
REİS — Efendim encümenin mazbatası ki, tek

lifin reddini mutazamtnındır. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Encümenin mazbatası kabul 
olundu. Yani -teklif reddolundu. 

10, — İçel mebusu Ali Efendinin, İçel sancağın
da bazı nahiyelerin kaza haline ifrağına dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası (2/88) 

RElS — Bazı nahiyelerin kazaya tahvili hakkında 
içel mebusu Ali Efendinin takriri üzerine Lâyiha en
cümeni mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
İçel sancağına tabi Anamur kazası mülhakatın

dan (Silinti) nahiyesiyle mezkûr liva dahilinde (Ma
ğara.) nahiyesinin birer kazaya tahvili lüzumuna dair 
içel mebusu Ali Efendi tarafından Heyeti umumiye-
ye mütekaddem ve encümenimize muhavvel takriri 
mutalea olundu. Takriri mezkûr teklifi kanuni mahi
yetinde olmayıp, encümeni daimii mahalli tarafından 
müttehaz bir kararın tatbiki esbabının İstİkmaüni te
menniden İbaret olduğu görülmekle taallûku hasebiy
le icra Vekilleri Heyetine lüzumu havalesi zımnında 
Makamı Riyaseti Celİleye takdimi tezekkür kılındı. 

Lâyiha En, Reisi 'M. M. 
Müfit Süleyman Sırrı 

'Kâtip 
Ali Vefa 

REtS — Efendim teklif, bir teklifi kanuni şek
linde değildir, temenni mahiyetindedir. Binaenaleyh 
nazarı mütaleaya alıp almamak ciheti taayyün ettik
ten sonra Heyeti Vekileye tevdi edeceğiz. Bu şekilde 
takriri nazan itibara alanlar ellerini kaldırsın. Nazarı 
itibara alınmamıştır efendim. Binaenaleyh Heyeti Ve
kileye tevdi edilecek bir ciheti kalmamıştır. 

11. — Kütahya mebusu Besim Atalay Beyin, 
darülmualliminlerin lâğvine ve sultanilerin idadilere 
kalbine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni 
mazbatası (2/85) 

RElS — Sultani mektebinin idadiye kalbi ve 
darülmuallimlerin ilgası hakkında Besim Atalay 
Beyin takririnin Maarif encümenine havalesine dair 
Lâyiha encümeni mazbatası var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Sultani mekteblerinin idadiye kalbi ve darülmu

alliminlerin de İlgası lüzumuna dair Kütahya mebusu 
Besim Atalay Beyin beş maddelik lâyihai kanuniyesi 
encümenimizce kıraat olunarak ekseriyetle şayanı ka
bul görülmekle Maarif encümenine lüzumu tevdii te
zekkür kılındı. 

Lâyiha En. Reisi 
Müfit 

M. M. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Ali Vefa 

(Teklif de okunsun sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Meşrutiyetten sonra (Tuba ağacı) nazariyesine 

istinat ile yer yer bir çok sultani ve darülmuallimin 
müesseseleri vücuda getirildi. Talim bina ve ders le
vazımı ihzar edilmeden evvel açılan bu mekteplerin 
hemen hiç bir faide temin etmediğini - bir maarifçi 
sıfatiyle - İddia edebilirim. 

iptidai tahsil ve maarifi tamim etmeden önce bu 
gibi gayri tabii ve esassız teşkilâtın yaşamıyacağı 
pek bedihi idi. Bu hakikat bir çok yerlerdeki sultani
lerin ve darülmuallimlerin lâğvi veya nehariye kalbi 
gibi hâdiselerle teeyyüt etti. Millete yüz binlerce lira
lara maldan bu muallimsiz ve çürük müesseselerin 
bir gün evvel makul ve tabiî bir şekle İfrağları vücup 
derecesindedir. Arzedeceğİm şekle göre bir taraftan 
gerek mİHetm - zaten boş bulunan - Hazinesi İstifade 
edecek ve gerek muallimsizlik ve binasızlık dertleri
ne bir çare bulunmuş olacak. Hele terbiye ve talimin 
yeknesaklığı her şeyden ziyade göz önüne alınmağa 
muhtaçtır. 
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Teklif ettiğim şu şekil bu ciheti dahi temin ede
cektir. Buna binaen aşağıdaki maddelerin müstace
lim müzakere ve kabulünü istirham eylerim efendim. 

1. — Sultaniler teşkilâtı idadi haline ifrağ oluna
caktır. 

Z — Darülmualliminlerdeki talebe idadilere nak
lolunacak ve darülmualIİminler lâğvolunacaktır. 

3. — Darülmualltminden idadilere nakledilecek ; 
arzu eden idadi talebesi de ücretini vermek şartjyle 
leyli olabilecektir. 

4. — Muallim olacak talebe bir sene ayrıca 
meslek dersleri göreceklerdir, 

5. — Bu kanunun icrasına Maarif vekâleti me
murdur. 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

REÎS — Efendim Lâyiha Encümeni nazarı muta-
leaya alınmasını tektlf ediyor. Binaenaleyh Lâyiha 
Encümeninin mazbatasını reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldirsın.. Müsaade buyurun ak
sini reye koyacağım, anlaşılmadı. Lâyiha Encümeni
nin mazbatasını kabul buyurmayanlar lütfen eUerini 
kaldırsın.. 

REFİK ŞEVKfET BEY (Saruhao) — Efendim 
bu bapta söz veriniz. 

R!BÎS — Müsaade buyurun.. Maarif Encümeninin 
mazbatası gelince yine Heyetinizde müzakere edile
cek, Lâyiha Encümeni; teklif naearı mutaleaya alın
malı diyor. Maarif Encümenine gitmesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Maarif Encümenine git
miştir efendim. 

12. — Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin, istikrazı 
dahili tahvilâtı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/72) 

REİS — istikrazı dahili hakkında Ati Vefa Be
yin teklifinin Muvazenei Maliye Encümenine tevdii 
hakkmda Lâyiha Encümeni mazbatasr var, okuna
cak: 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Ahvali taMİyenin avdetinde mukarrer olan altın 

faizi verilmek üzere İstikrazı daMli için şimdilik arzu 
edenlere müterakim ve badema işleyecek faizlerin 
banknot olarak İta ve nizamoamei mahsusasmda 
münderiç fcuyut ve şurutun devairi Hükümetçe tama
men icrası ve aksi halde bulunanların tecziyeleri lü
zumuna dair Antalya Mebusu Afi Vefa Beyin Heye
ti umumryeden mubayvel 17 Ağustos 133* tarihli on 
maddelik lâyihai kanuniye ve esbabı mucfbesj Encü
menimizde ımıtalea ve tetkik olundu. 

istikrazı dahili faizinin tesviye ve itası, Devletin 
siyaset ve haysiyeti maliyesini vikaye ve tanzim ve in-
deliktiza âtide vuku bulacak İstikrazı millinin teshili
ni temin noktasından lâbiit olmakla beraber devairi 
Hükümetçe nizamoamei mezkûrenin ademi taıtbîk'ile 
kendilerine bahŞolunan hukuk ve menafiden müstafc-
rizlerin mahrum edilmeleri de bittabi muvafık olamı-
yacağmdan eocümemmizce şayanı ka'bul görülen tek
lifi mezkûrun bir kere de Muvazenei Maliye Encüme
nine ve Umuru Maliye Vekâletine tevdii tezekkür ve 
Heyeti müşarileyhaya takdim kılındı. 

iLâyiha En. Reisi M. M. 
iMüfid Süleyman Sırrı 

Kâtip 
REİİS — Söz söylemek isteyen var mı?-
REFİK ŞEVKET BEY (tSaruhan) — Efendim 

her hangi şekilde olursa olsun altın faiz.. 
•RiEftB — Söz mü istiyorsunuz? 
REFİK ŞEVKET BEY — Zaten verdiniz efen

dim. 
REİS — Kürsüye buyurun. 
REFflK ŞEVKET BEY (Sanman) — Efendim zü

ğürtlükten canımız çıktığı sırada altın para faiz iste
meği manasız buluyorum. Biraz istikrazı dahili param 
olduğu halde ayıp görüyorum. Devletin kasasında 
varsa versm. Rica ederim, bu gibi şeylerden bahset-
miyeiİm. Neye biz meşgul olalım bu işlerle? icabın
da Devletin parası varsa verir. Kanunda mevcut bu
seyi müzakere etmiyelim., 

(Teklif öyle değildir. Sîz dinlemediniz., dinle-
merriişsMz sesleri). 

MAUIYE VEKM FERtD BEY <fstanbul) ~r-
Efendim istikrazı dahili, bidayeti vazında ihtimal 
ki pek ciddi surette düşünütmiverek vazedilmiş bir is
tikrazdır. Fakat halkımızın muharebe esnasında bu 
istikraza iştirak suretile gösterdiği asan ham'iyyet 
cidden mucibi şükran bir derecededir. Bu noktai na
zardan bendeniz, bu istikrazı dahili faizlerinin haki
katen tediye edilmesinin taraftarıyım. Tediye edil
mek için de bütçenin taaHûk ettiği zaman; hiç olmaz
sa o zamana ait faiai tediye ederek; Bükümsün ve 
Büyük Millet Meclis'İmn ehemmiyet verdiğini göster
mek üzere bunların; bütçenin tatbiki zamanına taal
lûk eden faizlerini bütçeye ilâve ettim. Tabii Heyeti 
aliyeniz bütçenin müzakeresi esnasında, ne suretle ka
bul edecekse, o tarzda bunu da kabul edersiniz., Rü-
fekayi kiramdan şimdi takriri okunan zatin dediği gi
bi, bunun altın olarak tediyesi imkânı yoktur. Mua
melâtı maliyemize esas olan evrakı nakdiye ile tedi
yesi mecburiyetindeyiz. Bendenizin vazettiğim miktar 
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budur. Heyeti Aliyeniz müzakere eder, kaibul eder, 
ihraç eder, ithal eder, ne tarzda isterse kabul eder. 
Bendeniz; bütçeye, arzettiğim veçhile; bütçenin za
manı tatbikına ait bulunan faiz miktarını ilâve et
tim; sabıklarını ilâve etmedim. 

ISabrklart meselesi için bir şey kabul ettim, bir 
kaidei umumiye kabul ettik. Bilumum düyunatı sa
bıkaya, 1335 senesi düyununa ait bir şey tediye etmi
yor ve edemiyoruz, inşallah 1337 bütçesinin zamanı 
tanziminde, bakayaya, sabıkaya tediyat yapıp yapa
mayacağımızı ayrıca tetkik ettikten sonra Heyeti AIi-
yenizden buna ait olan tahsisatı da talep edeceğim. 
Takrirde diğer bir nokta mevzubahstir, Bu da, bu ev
rakı naktiyertin teminat olmak üzere, kanunu sabı
kında musarrah olduğu veçhile, tamamile kıymeti 
jtJİbariyesi üzerinden kakülü.. Zannederim ki, bu ci
hetti tamamile tatbik edilmesine imkân yoktur. Tat
bik edilememek dblaytsile, gerek îstanbulda ve gerek 
burada Hazinece lâzımgelen talimat mahallerine ve
rilmiş ve itibari bir surette kabul edilmeleri ihtimali 
olduğu için orada da bu esas kabul edilmemiştir. Bu 
gün elan zannediyorum ki, teminat olmak üzere, pi
yasası malûmu âliniz on dokuz üzerinde bulunan bu 
evrakı, yüz kuruş kıymet İle, teminat olarak, kabul ! 

2.. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ile arkadaş
larının, İstiklâl Mahkemeleri Kanununa bir mad
de ilâvesine dair teklifi kanunisi. (2/231) 

RiEİS — Ruznamemizde geçen, evvelki günkü 
müzakereden kalan istiklâl mahkemeleri intihabatı 
mesaili ve bir teklifi kanunî vardır. Buyurun Refik 
Şevket Bey. Söz Refik Şevket Beyindir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di, bendenizin birinci olarak sözüm vardır. Vehbi 
Efendi Hazretleri bilirler. 

etmek Hazineyi zarara duçar eder. Bu noktai nazar 
da ileride düşünülmek üzere bunun şimdilik mevkii 
tatbika konulamıyacağinı zannediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Muvazenei Maliye Encümenine. 

REÎS — Lâyiha Encümeni Mazbatası ki, Muva
zene Encümenine tevdü mııtazammındır. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Muvazene Encümenine gidecektir. 

13. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Meclis aza
larının tahsisatları hakkında teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Encümeni Mazbatası. (2/70) 

R'EÎS — Büyük Millet Meclisi azalarının tahsisat
ları hakkında Cemil Beyin takririnin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. Fakat bu, kanun ya
pılmazdan ve bu meselenin hallinden evvel olduğun
dan alelusul bir kararla çıkacaktır. Arzu ederseniz 
okutalım.. (Hayır, hayır sesleri). 

ıReddini arzu edenler ellerini kaldırsınlar. Redde
dilmiştir. 

iREl'S — Efendim, evrakı varidemiz bitmiştir, 
Müzakere edilecek mevadda geliyoruz. Müsaade 
ederseniz on dakika teneffüs edelim. 

| (2,45 sonrada «eteeye nflhayet <v<eriMi). 

ıREPİlK. ŞEVKET .BBY (Karıman) — Geçen sefer 
bu istiklal mahkemeleri meselesi mevzufoahs olduğu 
zaman, her halde muhterem Meclisimizin yapmış ol
duğu bir kanunun on gün sonra muattal olması endi-
şesile bu kürsüye çıkarak hissiyatımı huzuru âlini
ze arzeimiş ve arz esnasında kanunun muattal bir 
hale gelmesinden dolayı haysiyeti teşriiyemize vuru
lacağını zannettiğim dar banın tartı tesiri le her halde 
bendenizi beş aydanken dinleyen heyetin hiç görme
diği bir asabiyeti göstermiştim ve çok arkadaşlarım 

İKİNCİ CELSE 

Acıtma Saati : 3,15 Badezzcvat 

REİS — RÜvatseti Saniye Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİP : Feyyaz İAJi Bey <Yozgat). 

REİS — Celse açıldı efendiler. Ruznamei müzakerata başlıyoruz. 

3. — TEKLİFLER (Devam) 
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kürsüden indikten sonra (Sen böyte yapmazdın) diye 
serzenişte bulundular. Muhterem arkadaşlar; her za
man Meclisin Heyeti umumiyesine ve her azasına 
hürmetle kalbim meşbu olmuştur ve herkesten hür
met görmüşümdür. Sizinle ve bu teveccühle dalma 
iftihar etmiş bfir arkadaşım. Sözlerimde ne Heyeti 
Umumiyeye ve ne de pek sevdiğim, kardeşim kadar 
sevdiğim Hamdullah Suphi Beye kasdı tariz ve tah
kir mevcut değildir (Teşekkür ederiz sesleri). Onu 
yine bu kürsüden Heyeti Mübteremeye arzederim ki, 
sözlerimde hiç bir mânayi tahkir yoktur. Olursa tah
kirin evvelâ' kendü nefsime olması lâzımgelir. Çünkü 
ben de bu Meclisin arkadaşîaruidaoım. Kabili tasav
vur değildir k'i, bir adam kendi nefsine hakaret et
sin. Onun için bendeniz maksadımı huzuru âlinizde 
arz ve keyfiyeti tavzih etmiş olurum. 

ıREÎS — Efendim, bu mesele kapanmıştır. Bir 
teklif vardır. KJtip Dey okuyacak. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucîbesiıti şifahen Heyeti Umumİyede 

izah edeceğimiz âtideki maddenin istiklâl mahkeme
leri hakkındaki kanunun birindi maddesine zeyil ola
rak kabulü ve müstaceten müzakeresi teklif olunur. 

25 Eylül I33€ 
Antalya Cebelibereket 
Raisin ihsan 

Kırşehir 
Okunmadı. 

ftSMAÎL SnjtPOÎ BEY (Burdur) — Müzakere bit
ti mi? Sözümüz var efendim. 

RHflS — Müsaade buyurunuz. 
HACtM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Usulü 

müzakere hakkında arzedeceğim. 
REtS — Teklifi kanuni vardır. Müstaceliyetle 

müzakeresi isteniyor. Sonra, istiklâl mahkemeleri hak
kındaki intihap mesaili var. Şimdi oraya geleceğiz. 
Efendim, okunan teklifte müstaceliyet teklif ediliyor, 
bîr kere müstaceliyet hakkındaki teklifi reye koya
cağını, şhtıii müstaceliyet teklifini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. 

HACtM MUHfTTİIN BEY (Karesi) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında arzedeceğim. 

ıREÖS — Müsaade buyurun efendim. 
ÎSMAtL SUPHÎ BEY (Burdur) — Efendim, ayrı 

bir kanuna geçiyoruz. Müzakeremiz intihap olacak
tı. 

RBrS — Müsaade buyurun. Şimdi istiklâl mah
kemelerinin intihap mesaili vardır, İntihap mesaili 
hakkındaki ookrtai nazar, gecen günde aynî netice 
verdi. Geçen de intihap edilen rUfekadan haizi ekse

riyet olan bazı zevat huzuru âlinizde, şu şerait dahi
linde istiklâl mahkemelerin deki vezaifi ita edemeyiz 
şeklinde temenniyatfta bulundular. Bir o mesele vardı, 
bir de o kanun hakkındaki noktai nazar var, Bir de 
Heyeti Celilenin müstaceliyetle müzakeresini kabul 
buyurduğu bu kanun teklifi vardır. Söz teklif sahibi 
Rasıh Efendinindir. 

HAOtM MUHİTTİN BEY (Karesi) — intihap 
meselesi halledildi mi? 

RBtS — Ona da geleceğiz efendim. 
RASİH EFIBNOI (Antalya) — İstiklâl mahkeme

lerinin teşkiline ait kanunun neşir ve mevkii meriye
te vazmdan dolayı bazı suftefehhüm hüdusü imkânın
dan bahsedildi. Onun için bazı rüfekai biram suite-
fehhümde şu noktada şeymi ediliyordu ki; acaba ko
lordu kumandanları vazifelerine, kendilerine ak sa
lâhiyetlerde bu mahkemelere müdahale ederler mi? 
arada bir suitefebhüm hâsıl olur mu? Onun için tek
lif ettiğimiz şu zeyli maddede şu kaydı koyuyoruz 
ki: Kavanini saire ile Ordu kumandanlarına bahşe
dilen salâhiyet mahfuz olmak üzere.. Bundan maksad 
da budur. 

HAŞDM BEY (Corum) — Hangi maksatdır o? 
RJASfH EFENDİ (Antalya) — Kavanini mahsu

sa ile kendilerine verilen salâhiyete aittir. 
ABDÜOCADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

izahat verilsin. 

RAStH EFENDİ (Devamla) — Saniyene Müca
dele ve mü'cahede için Heyeti âüyenizin kayıt buyur
muş olduğu karar, İstiklal mahkemelerince verilecek 
karar, malûmu âliniz, yalnız firar edenlere ve firara 
saik olanlara ait idi. Şimdi teklif ettiğimiz madde ile 
mahkemelerin satâh'iyetlerini biraz daha teşmil ve tev
si eJmek cihetlerini arzedİyoruz. Zannediyorum bu 
da lâzım. Çünkü bütün mesuliyeti deruhde eden he
yeti âlîyeniz İşe daha yakından vaziyet etmez ve işi 
daha yakmdan tetkik ve takip etmezse, olur ki hiç 
bîrimizin arzu etmediği bazı vakayi hudus eder. Bun
dan Heyeti aliyeniz mesuliyeti kendi üzerine almış 
olur. Fakat hudüs eden vakayiden haberdar olmalı
dır. Kendis'iBi temsil edecek olan heyetlerin, hariçteki 
heyetlerin bu vazaifle alâkadar olması, heyeti âliyeyi 
hem tenvir ve hem heyeti âtiye namma alâka göster
mek için zanederim daha muvafikdır. Şu mütafeat 
dolayısHe şu maddeyi zeyl olarak teklif ediyoruz. Tas
vibi âlilerine iktiran ederse o kanuna zeyl bir madde 
olur. Kabul edilirse (Yazalım sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurun söz isteyen zavatın 
isimlerini kaydettim. Fakat tabii Heyeti Celilc müsta-
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çelen müzakerecini kabul ettiği mevaddı, Nizamname
nin sekseninci maddesi mucibince, o celsede müzake
re eder, arzu etmezseniz encümene gönderirsiniz. 
Bunun için şimdi reyinize arzediyorum. Şimdi ruzna
meye alınarak okunup, aza tarafından yazıkhkdan 
sonra, bu giia müzakeresini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri). 

Eferidîm bu günkü ruznameye atarak geçmek me
selesi vardır. Encümene gittiği vakit ona müteferri 
olan bütün mesaili de vermemiz lâzımgelir. Tekrar 
arzediyorum. Ruznameye alınmasını kabul edenler 
el kaldırsın. (Kabul sesleri). Ruznameye alındı efen
dim. (Aksini reye koyun efendim sesleri). 

iRıEÎS — Söz ismail Süpnİ Beyindir. 
İSMAİL SÜPHI BEY (Burdur) — Bu kanun 

hakkında mt söylenecek? Bendeniz intihap meselesi 
hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Ağır ağır okuyalım, arkadaşlar yazsın
lar, ondan sonra söz alan zevat sırasîle söylesinler. 

Söz alan zevatın isimlerini yazalım. 
BACI TBVFİK EFENDT (Kângın) — Reis Bey, 

bendeniz söz istiyorum. 
iRİBÎS — Pek âli yazılsın, ondan sonra (Kâtip 

birinci maddeye olan zeyli okur): 
iKaVanini saire ile Ordu kumandanlarına bahşe

dilen salahiyet mahfuz kalmak üzere istîlâs ve istik
lâli vatan ve Hilâfet için mücahede eden Büyük Mil
let Mectİsinin amal ve maksadına münafi olarak düş
man maksat ve menfaatini terviç yollu teşVİkat ve tah
rikat ve ifsadatta bulunanlar ve memleketin kuvvei 
maddiye ve man'eVfyesirii, her ne suretle olursa olsun, 
kesrii tenkise say edenler ve düşmanlar hesabına as
keri ve siyası cesusluk edenlerle 29 Nisan 133)6 tarihli 
hıyaneti vataniye kanununun muhtevi olduğu mevad-
dan dolayı maznunu aleyh bulunanların icrayı mu
hakeme ve tenfizmüküm salâhiyeti İstiklâl mahkeme
leri teşekkül eden mıntakalarda mehak'imi mefkure
ye verilmiştir. Elyevm bidayet mehakiminde derdesti 
niyet bulunan mevad istiklâl mehakimine devredil-
meyip bidayet mahkemeleri tarafından İntaç edile
cektir. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Bundan hiç bir şey an
laşılmıyor. 

RtSİlS — Efendim söz alan zevatın isimlerini oku
yorum :• 

Refik B, (Konya), Hacim Muhittin B. (Karesi), 
Şükrü Bey, Hamdi Bey, Tevifik Efendi. 

HAÖİM MUHTTTtN BEY (Karesi) — intihap 
meselesi için söz istemiştim. Hakkı kelâmım mahfuz
dur. 

— 363 

. 1336 C : 2 

'REİS (Devamla) — Refik Bey, Şükrü Bey, Ham
di Bey, Fahri Bey, Süleyman Sim Bey, Refik Şev
ket Bey, Abdülkadir Kemali Bey, Tunalı Hilmi Bey, 
Doktor Reşit Bey, thlsan Bey, Muhittin Baha Bey, 

RiETfteC BEY (Konya) — Efendim Heyeti umu-
miyenize arzolunan şu zeyli kanuni bendenizle Ra-
sih Efendi ve diğer bir refiki muhterem imiz tarafın
dan teklif edilmişti. Kanunun teklifine saik, kısmen 
Rasİh Efendi tarafından araolundu. Bendeniz onu da
ha ziyade tafsil etmek ihtiyacını hiissediyorum. Ma
lûmu âliniz, Heyeti mühteremercizin hedefi yegânesi, 
deruhde ermiş olduğumuz şu muazzamatı umur ipin
de izharı adalet ve tesrii muamelât nokta i mühİmme-
sidir. Buna üçüncü bir meselei mühimme daha ilâ
ve edeceğim. O da: bu günkü içinde yaşadığımız za
manın fevkahâdeliğile mütenasip olmak üzere icabe
tten tedabirin ittihazıdır. Malûmu âlileri gerek Hıya
neti vataniye kanununun ve gerek istiklâl mahkeme
lerine ait kanunun esnayi müzakeresinde, muhtelif 
rüfekayi kiram tarafından arzedilen' esbabı mucibe 
meyanında, Meclisi muhfteremeriizin içinde yaşadığı 
ahlVali fevkalâde ile mütenasip olmak üzere bütün 
muamelâta kendisinin vaziyed etmesi ve deruhte et
miş olduğu ağır mesuliyetlerle mütenasip olmak üze
re ve işi yine kendi tarafından ifa etmesi esbabı mu-
cibesi ariz ve amik izah olunmuştu ve hatta geçeni 
gün istiklâl mankeni eleri ne aza intihabı esnasında yi
ne bu mesele uzun uzadıya tafsil edildi. Binaenaleyh 
mademki biz mîlletimizi İçinde yaşadığı tehlikeli an
lardan kurtanp, istiklâlini temin etmek ve vatanımı
zı ve Halifemizi kurtarmak azmile buraya toplandık, 
bunun iç'in ne lazımsa yapmakta bir an tereddüt et-
miyeceğiz ve bu esbabı mucibeye binaen de, gerek 
Hiyanetİ vataniye kanununu ve gerek istiklâl mahke
melerinin teşkilini bîlmüzakere kabul ettik. Fakat Hi
yanetİ vataniye kanununun heyeti umumiyesinde, 
bilâhare tecrübe bize gösterdi ki, memleketimiz için, 
bu günkü maksadımız için tehlikeli olan bir takım efal 
ve ahval ve hâdisat zikir ve tasrih edilmemiştir. Ma
lûmu âtileridir ki, düşmanm bize karşı tevcih ettiği 
müteaddit silahtardan biri ve belfcide en mühimini, 
propagandadır. Memleketimiz baştan başa bir casus 
şebekesi arasında kalmıştır. Düşman her nereye gir
miş ve her nerede de ufak bir muvaffakiyet elde et
miş İse mutlaka yapmış olduğu hamane, ibl'isane, kâfi* 
rane propagandasına medyundur. Geçen gün bu me
sele dolayısile, bu propanda yüzünden çekmiş oldu
ğumuz felâketler ariz ve amik arz ve tafsil edilmişti. 
Onun İçin bu meseleyi tekrar izah ermiyeceğim. Düş-
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man, yegane bundan Mfa'de ettiği için, bu noktayı 
anladıktan sonra, bunun önüne geçmek çaresini el
bette düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla kanu
nun birinci fıkrasına «tstdhJas, istiklâli vatan ve Hilâ
fet için müoah«de «den Büyük Millet Meclîsinin amal 
ve maksadına münatfi olarak düşman maksat ve men
faatini temin yollu teşvikat ve ifsadtta bulunanlar ve 
memleketin kuvvei maddiye ve maneviyesini, her ne 
suretle olursa olsun, kesir ve tenkise say edenler..» 
diye ırriktarı kâlfi sarahat deıcediilmiştir. Bu sarahate 
tevfikan, bu günkü vaziyetimiz itibarile, Ordumuzun 
kuvvei maddiye ve maneviyesini, istiklâl ve ist-rhlâs 
mucadelesmdeki hakiki kuvvetlerimizi, her ne suret
le kesir ve tenkise cüret ve cesaret edecek olanlar 
bulunursa, bu kanunun salâhiyeti dairesinde, istiklâl 
mahkemeleri teşekkül eden yerlerde, yine kendi ara
mızdan gönderdiğimiz arkadaşlar tarafından muhake
me edilecek ve cezalan infaz ettirilecektir. İstiklâl 
mahkemelerinin tesJdK sırasında unutulmuş olan ve 
yine kavanM mevcudemlizle hükmü baki olan bir 
meseleyi de bu münasebetle bu zeyli kanuninin bi
rinci fıkrasında zftir ve tasrife lüzum gördük. Onun 
esbabı mucibesi de, kısmen arzettiğim gîbİ, Rasİh 
Efen'dİ biraderimiz tarafından tasrih olunmuştur. 

Kavanini saire ile ordu kumandanlarına bahşe
dilen salâhiyet Heyeti muihteremıenizce malûmdur. Bun
da katiyen tereddüt ve endişeye meydan açacak bir 
şey yoktur. Madamki kanun o salâhiyeti bahsetmiş
tir, binaenaleyh burada zikrinde mahzur mutasav
ver değildir. Bu itibarla bu fıkranın ilâvesine lüzum 
g&nntfsdük. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Hulâsa olarak Re
fik Bey, bir şey sorabilir miyim? 

Kanun, Hilâfetin vermiş olduğu hukuku millete 
vermedi mi?., (vur kara abalıya) mı idi? Onların 
haklan yok mudur? Ne için onlara ayrıca kanun icad' 
edilmiş değildir? Yalnız tasrih etmiş olduğumuz; ka
vanini saire ile ordu kumandanlarına veritmüş olan 
salâhiyet diyor. 

REFİK BEY (Konya) — Yeniden bir salâhiyet 
verilmiş değildir. (Gürültüler). (Nedir o saJahiyet? 
sesleri). Binaenaleyh bu fıkranın burada kalmasında 
katiyen bir mahzur mu tasaMvur değildir. Alelhusus 
bir nokta! nazara Heyeti muhlteremenlzia nazarı dik
katini celbederim. Biz diyoruz ki; Memleketimizin 
gerek manevî ve gerek maddi kavasını bir noktaya. 
tevcih etmek ve bunu zafa uğratmamak bunda d1i-> 
şünülen, kuvayı maddiye ve maneviyemizi, her ne 
suretle olursa olsun veîv en ufak bir küçük şeye dahi 

meydan açmıyarak bir şekilde onun ziyama meydan: 
vermemektir. 

VEHBİ ETENDİ (Konya) — Binaenaleyh bu ka
nun lâzım değildir. (Açık söyle sesleri). 

'RIBFİK BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, 
açık söyliyecek bir şey yoktur. İstiklal mahkemeleri 
kanununu okuduğum zaman, bir takım ordudan firar 
eden ve firarı teşvik eden diye, dolayisjle münhasıran 
yafcıız bir kısım cüftnü takip efmis oluyor. Halbuki 
İstiklâl mahkemeleri kanununun esbabı mucibesinde 
deruhde etmiş olduğumuz şu umuru mühimmenin 
teshili için bizzat biz işe vazİyed edeceğiz dedik. Ni
çin yalnız asker firarilerini İstiklâl mahkemelerine ve
riyoruz da, diğerlerini İstiklâl mahkemelerine ver
mekten çekmiyoruz? niçin yalnız orduyu hedef itti
haz ediyoruz da, buna müiteferri ceraimî daha ziya
de takip edecek olan arkadaşlarımızın duşu ham'İyet 
ve fedakârı sine yükletm ekten çekiniyoruz? maksat, 
gerek asker firarilerini ve gerek ceraımi saireyi ve 
bilhassa şu zeyli kanunide tarif ve tasrih edilen efalİ 
cezaiyeyi, doğrudan doğruya İçimizden ayırdığımız 
arkadaşımızın duşu hamiyet ve fedakârisine yüklet
mek istemiyoruz, esbabı mucibesi bundan ibarettir. 
Yoksa başka maksat yoktur efendim. 

'MEHMET ŞÜKİRÜ HEY (Karahisarısah'ip) — 
Refik Beyefendi teklifin esbahı mucibesini, esbap ve 
avamilini söylediğinden., 

HASAN HAlSRlt BEY (Kârasi) — Refik Bey bir 
şey sual edebilir miyim? 

(MEHMET ŞÜKfRıÜ BEY (Devamla) — Söyledi
ği için bendeniz bu noktaya ait söylenüyeceğim. Hiç 
kimse yoktur ki memleketi işgalden kurtarmak için 
girişmiş olduğumuz mukaddes mücadelede bu lüzu
mu takdir etmesin. Meclisli âliniz bir hıyaneti vata
niye kanunu çıkardı. Bu mücahedede azimkârane ha
reket etmek lâzımdır. Yine Meclisi Aliniz bir de İs
tiklâl mahkemesi yaptı; bu suretle en iyi bir hareket 
yaptı. Bendenizin kanaatımca; kuvvei İcraiyeyi filen 
eline almak azim ve iradesini gösterdi, haklarına sahip 
olmak lüzumunu ileri sürdü. (Kime? sesleri). İstiklâl 
mahkemeleri azalarını intihap etmek, doğrudan doğ
ruya kuvvei icra iyeye vazıülyed, olduğunu göster
mektir. -Ben bu gün Kuvvei icraiyeye vazıülyedim, 
memleketin mukadderatını elime alıyorum ve İstik
lâl mehakimi esasını kabul ettiği gün mesuliyet ba
na aittir diyebilir. Binaenaleyh Hıyaneti vataniye ka
nununu da İstiklâl mehafcimtne vermek elbette doğru
dur. -Burada uzun boylu müzakere ve münakaşa et
meğe lüzum görmüyorum. Hiyaneti vataniye kanu
nunu İstiklâl mehakîmine vermek için uzun boylu es-
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balbı mucibe zikretmeğe lüzum yoktur. Teklif edilen 
şu zeylin tarzı tahriri ve eşkâli bizi endişeye sevkedi-
yor. Azayi k'iram üzerinde demin bir lâhza gördüğüm 
tereddüt bundan ileri geldi ve geliyor. Sunda denili
yor ki; kajvanini saire ile ordu kumandanlarının salâ
hiyeti mahfuz olmak üzere.. Bu kayda lüzum nedir? 
bunu tespit etmek ipin kayıt koymağa ne lüzum var* 
dır, neden hissedilmiş? bendeniz bunu anlayamadım. 
Evet seferberlik zamanında yapılan bir çok kanunlar
la ordu kumandanlarına bazı salahiyet verilmişti. O 
salâhiyetlerde en an cümle şunlardır: Cephede ifayi 
vazife esnasında firar eden efrat ve zabıtanı kuman
dan, doğrudan doğruya, bilâ muhakeme idam ettirir. 
Cephede, ordunun gerisinde, iradei seniyesftıi İstih
sal etmek uzun müddete mütevakkıf olduğundan, 
mesuliyeti üzerine alarak o adam hakkındaki hükmü, 
İradei seriiyesi istihsal edilmeden evvel infaz ettire
bilir.' Firarın önüne geçmek için bu gibi salâhiyetler 
verilmişti. Yine zabıtanın icabederse rütbesini refe-
debilir. Silâhtara bu kavanin, Meclisi mebusanda kıs
men, bazı avamille takyit edildi. Bu kavan'in Meclisi 
mebusunda kabul edilmedi, Şimdi oradan bahsetmeğe 
lüzum yok. Esasen bunu mevzubahs etmek doğru 
değildir, Ordu ve kolordu kumandanlarının haiz ol
dukları salâhiyet bitta'bî mahfuzdur. Bunun burada 
zikrine mahal yoktur. 

Saniyen-; tstitâs ve istiklâli vatan ve Hilâfet için 
Büyük Millet Meclisinin amaline muhalif fıkrası zik
redilmiştir. Bu esbabı mucibe de, hıyaneti vataniye 
kanununun birinci maddesinde vardır. Buna da lüzum 
yoktur. Burada kastedilen bir tabir ile yapılmak iste-
niten şey, düşman maksadını terviç yollu tahrik ve if-
sadat, casusluk ve İfşayı sır meselesidir. Bunun hak
kında bir kamın vardır ve bu kanunda sarahati kâfi
ye ve bir çok derecatı havi ceza vardır. Casusluk ve 
ifşayı sır hakkındaki kanunla tecziye edileoek müc
rimleri de İstiklâl mahkemelerine vermek doğrudur, 
bunda da arkadaşlarımla beraberim. Fakat bunlar bir 
çok suitefsire badi olabilir. Böyle esbabı mucibe zik
rederek; bu şekilde bir zeylin Meclisi âliden çakması
na katiyen razı değilim! (Bravo sesleri) Evet şunu iti
raf etmeli ki bu, bir kanun şeklinde tanzim edilmiş 
değildir. Bu, esbabı mucibe mazıbatası ohnak üzere 
yazılmış bir şeydir. Onun içindir ki demin bu kanu
nun encümene gitmesini istemiştim. Encümene git
miş olsaydı, her halde ait olduğu encümen bunu bir 
şekli kanuniye sokacaktı, öyle zannederim ki şu esas
lardan ayrılmadıktan sonra, hiyaneti vataniye cü
rümlerinin, casusluk ve ifşayj sır cürümlerinin mu
hakemesi istiklâl muhakimi tarafından yapılmalıdır. 

infazı tabii onlara aittir. Fakat infazı bizzat yapacak 
değillerdir. Yine kuvvei jcrarye vasrtasile yapacaklar
dır. Onun İçindir ki bu zeylin yerine bir zeyil yapabi
liriz, deriz ki; hiyaneti vataniye kanunile ifşayi sır ve 
casusluk hakkımdaki kanuna muvafık olarak irtikâbı 
cürüm edenlerin muhakemesi de, İstiklâl mahkeme
si olan yerlerde, istiklâl mahkemesi tarafından ni
yet edilecektir, İşte mesele bundan ibarettir. Böyle 
«Büyük Millet Meclisinin amal ve makastdına mu
halefet eden, düşman tarafını terviç yollu teşvikatta, 
ifsadatta bulunan..» bunlar çok su götürür şeylerdir. 
Birer birer tayin, tahdit ve tasrih edilmesi İcabeden 
şeylerdir ki; bunlar casusluk ve ifşayı sır hakkında
ki kanunda tasrih edilmiştir. Onun için o kanunun 
zikrile, hiyaneti vataniye kanununun zikri, maksadı 
temin eder. Binaenaleyh bu suretle bir tadil teklif ede
ceğim. Onun kabulünü Heyeti muhteremeden rica 
ederim. 

İHİAalİM MUHtfDİDİÎN BEY (Karasİ) — Bendeni
zin bir teklifim var, onunla birleştirilecekti, birleşti-
rilmedi. 

sRKfS — Efendim Hacim Beyin bir teklifi varmiş, 
evvelce encümene gitmiş, bununla tevhidbı müzake* 
resi daha münasiptir zannederim. Encümenden cel-
bile tevhit olunarak bera'ber müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Encümenden geçirilerek 
beraber müzakere edilecektir. 

(HAfMDİt NAMIK BEY (İzmit) — Rasih Efendi 
biraderimizle rüfekayi muhfteremesi tarafından veri
len takririn bendeniz iki noktasına itiraz edeceğim. 
Birincisi; kavanini saire ile ordu kumandanlarına bah
şedilen salâhiyet mahfuz kalmak kaydine. ikincisi. 
hiyaneti vataniyeden dolayı maznunualeyh bulunan
ların icrayi muhakemesi ve tenfizi hüküm salâhi
yeti istiklâl mahkemeleri teşekkül eden mıntaklarda 
mehakimi mezkûreye verilmiştir diyoruz. 

Hatırlarsınız ki; istiklâl mahkemelerinin kanunu 
müzakere edildiği gün, bendeniz, kanunun heyeti 
umumiyesine taraftar olmakla beraber, bunun Büyük 
Millet Meclisi azasından terkip ve teşkiline aleytar 
idim. Bunda da bazı mülâhazat vardı. İdam edebi
lecektir. Halbuki bunun tatbikına imkân yoktur. Bi
naenaleyh, neticede bu Meclisin kudreti haleldar ola
caktır. Bendeniz bu noktadan dolayı itiraz etmiştim, 
Maalesef kabul edilmemiştir. Sonra İkinci bir teklifte 
bulundum; hiç olmazsa ciheti askeriye namına bu 
mahkemeler nezdlerinde birer müddeiumumi bulun
sun. 

ıREİS — Sadet dahilinde olsun. 

— 365 — 



t : 73 26 . 9 . 1336 C : 2 

HAMDI NAMİK BEY (flzmît) — Biradan da. 
maksadım.. (Sadede sesleri). 

REİS — Sözünüz sadet dahilinde, teklif hakkın
da olsun. Çünkü Heyeti Celitenİn kaimi ettiği ka
nundur, 

HAlMOt NAMIK BEY (Devamla) — Bentteniz 
onu tekrar teklif edecek değffim. Fakat bu mahkeme
lerin muhakeme edeceği efradı, zabitanı kim teslim 
edecek bunları? Kumandanlar değil mi? 

RAStH EFBNDt (lArrtalya) — R'ica ederiz, ora
ya geçmeyiniz. Başka mesele. 

Dr. TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen
dim, Meclisin kararmı beğenmek istemiyor musunuz? 

HAMDI NAMIK BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, yani kumandanlar bu vazifeden uzaklaştırılma, 
kumandanlarla istiklâl mahkemeleri arasında bir çok 
mesele tahaddüs edecektir. 

Onun için benderiiz temenni etmiştim ki; kuman
danlar nam ma ifayi vazife edecek birer müddei 
umumi bulunsun, Şimdi diyoruz ki; kavanini saire 
İle kumandanlara bahşedilen salâhiyet mahfuz kal
sın. Rica ederim, kavanini askeriyenin kumandanlara 
bahşettiği salâhiyeti venmefc demek, istiklâl mahke
melerine verdiğimiz salâhiyeti geri almak demektir. 
Yani aralarında vukubulacafc tesadüm ve tearuz ne
ticesinde hiç bir iş görmek imkânı obmyacafctır. Bu
nu mademki kabul ettik, muhafaza etmek lâzımgelİr. 

•Bendeniz bunun için bir teklif dermeyan edeceğim. 
Muvafıksa, istüklâl mahkemeleri nezdinde kumandan
lar namına izafeten ciheti askeriyece müntahap bi
rer müddei umumi bulunsun. Bir maddei müzay-
yele olarak bunu kabul edelim. Kumandanlarla is
tiklâl mahkemeleri arasında hadis olabilecek İhftİlâ-
fat da bertaraf olur. 

(İkincisi; hiyaneri vataniye kanunda biz demiştik 
•ki, verilecek İdam kararları Heyeti Cetiten'in tasdi-
knia İktiran edecektir. Halbuki, bunu istiklâl mah
kemelerine verdiğimiz takdirde, bu kanunun mevkii 
meriyetten kaldırılması lâzıntgetir. Biz bunu bidayet 
mahkemelerine ve İdam kararlarının tasdikini da He
yeti Celİleye vermiştik. Bunun İÇin ya bu kanunun 
mevkii meriyetten kaldırılması veyahut hıyaneti va
taniye mücrümteritfm kemaffissabıfc bidayet mahke
melerinde muhakeme edilmesini teklif eylerim. 

TBVFtlK EPENDl (Kângırı) — Efendiler; İstik
lâl mahkemesi teşkilâtını Mecliste doğuran bir şey 
varsa, yolsuz idamlar, yolsuz bir takım İhraklar, yağ
malar ve sairelerdir. Bu da orduyu firarilerden kur
tarmak demek'idi. Ordumuz, hepimiz İndİnfde mu
kaddes ve bütün zabitanı çümlemizce muhterem ze

vattır. Hiç birisi hakkında suizan besleyemeyiz. 
Efendiler, malûmunuzdur ki, Trakya tstannuldan 
gönderilen zabıtan ile sUkut etti. Ona şüphe yoktur. 
Bizim cephelerimize de böyle satılmış, satın alınmış1 

zabıtama girdiğinde, gireceğinde şüphemiz var. Bu 
zabıtanın harekâtına, bu zabıtanın tesmimatına karsı 
koymak için birinci sebep de bu kanundur. Şimdi 
«Kavanini sa'tre ile kumandanlara bahşedilen salâhi
yet mahfuz olmak üzere» kaydı, buraya zanneder
sem, bir hüsnü niyetle konulmuştur. 0 da yaptığımız 
Dstiklâl mahkemeleri kanunu, kumandanlara ademi em
niyet hissi verdi zannederim. Ordu kumandanlarına 
Meclisin ademi emniyeti mânasını, hissini verdi. Bu
nu İzale için; kavanini saire ile ordu kuman'danlanna 
bahşedilen salâhiyet mahfuz olmak üzere kaydini bu
raya koydular. O hissi İptal, o hissi ref İçtin,. Lâkin 
efendiler, bu kayit, istiklâl mahkemelerini kökünden 
deviriyor. Çünkü kavanini saire ile ordu kumandan
larına bahşedilen salâhiyet, bir nefere, kumandanlara 
kadar cezaların onlar tarafından yapılmasıdır. İstik
lâl mahkemelerine ne kalıyor? Ancak tâli meseleler 
kalıyor. Bir neferi tecziye edemiyecek, bir mülâzim'i, 
bir şube memurunu ve sair askere ait bir fert varsa 
onların tecziyesi ordu kumanlanma aittir. Bu da or
du kumandanlarına verilen bir salâhiyettir, istiklâl 
mehafcimi katiyen bunları rüyet edemeyecektir. Fi
lân teşvik etrriişti, filân tahrik etmişti, filân muhafa-
faza etmişti. Bir takım tâli adamları tecziye edecek. 
onların tecziyesi ordu kumandanına aittir. Bu da or
du ile istiklâl mahkemeleri arasında, bir köprü kur
mak ise, başka bir tarik ile kuralım, bunu buradan 
kaldıralım. 

(OPERATÖR EMlN BİBY (Bursa) — Tariki söy
leyiniz. 

SÜLEYMAN SIRIRI BEY (Yozgat) — Bendeniz 
bu kanunun iki noktasına itiraz etmek istiyorum. O 
da; kavanini saire İle ordu kumandanlarına bahşe
dilen salâhiyet mahfuz olmak üzere kaydidİr. Ma
lûmu âliniz, ordu kumandanı, maiyetindeki her hangi 
bir kumandanı, tahaddüs eden cürmünden dolayı, tec
ziye eder. Bir kumandanın cürmü tahaddüs etti, o 
kumandan diyecek fct: bu kumandanı, zabiti ben tec
ziye edeceğim, benim salâhiyetim dahilindedir. diye
cek. Arada bir ihtilaf çıkacak. 

MUSTAFA BEY CKarahisarı Şarki) — Onun ko
layı, kanunu geri almalı. 

SÜLEYMAN SERRI BEY (Devamla) — irtikâbı 
cürüm eden zabi'lanın evrakını mahkemeye kim tev
di edecek? Buna dair bir sarahat yoktur. 
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tkinc'isine gelince : 29 Nisan 133^ tarihli hıya
neti vataniye kanununun muhtevi olduğu mevaddan 
dolayı maznunaleyh bulunanların icrayi muhakeme 
ve tenfizi hüküm salâhiyeti İstiklâl mahkemeleri te
şekkül eden mıntıkalarda mehakimi mezkûreye ve
rilmiştir deniyor, malumualiniz hiyaneti vataniye ka
nununda irtikâbı hıyanet edenler, hiyanet et
tiği mahal mahkemesine tevdi edilecektir. Halbuki 
bu kanunda mehakim bir takım menatıka ayrılmıştır 
ki meselâ İsparta mıntıkasında icrayi hükme memur 
olan bîr mahkeme heyetinin, İsparta, Antalya, Deniz
li, Muğla, Aydm vilâyetleri dairei kazası olmuş olu
yor. Bizzat îspartada bulunan bir mahkeme heyeti, 
acaba irtikâbı cürmeden bir adamı bulunduğu yere 
cerbedipte muhakeme edecekse, hiyaneti vataniye ka
nunun, yirmi günde intacı icabeder yolunda mad
desini, bu, nakzediyor demektir. Binaenaleyh, bu 
cihetin de tashihi lâzıtngelir. Binaenaleyh, onun için 
de bendeniz, istiklâl mahkemeleri teşekkül eden mın
tıkalar kaydSnin yerine, istiklâl mahkemeleri heye
tinin icrayi vazife eyledikleri mahalde heyeti mez
kûreye verilmiştir kaydintn ilâvesini teklif ederim. 

HAŞtiM BEY (Çorum) — Hep bir mânayadır. 
•REFİK. -ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu birinci 

fıkra olarak konan ibarenin saikı aslisi eğer ademi' 
emniyet İse, daima şunu nazarı dikkate almak lâzıtn
gelir. Bir Meclis var, bir ordu var veyahut bir millet 
var. Yani ayni maksadı, ayni hedefi gören ve fakat 
muhtelif şuabatı İdariyede bulunan, kalpleri, fikirle
ri, maksatları, tariki mücahedelerİ bir olanların ara
sında ihtilâf ve emniyetsizlik asla cari olamaz. Şayet 
böyle olmaz da, bu kuvvetin ordu ve Meclis şeklinde 
tefriki nazarı mütaleaya alınırsa, bu hal daima iftira-
kı jcabeder. Halbjıki, biz iftirak için değil, vahdeti te
min için çalışıyoruz, 

SÜLEYMAN [SIRRI BEY (Yozgat) — Sözde ka
lır, tatbikat zamanında. 

•REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Şimdi 
efendim, ordu kujnaudanlarmın, îstîklâi mahkemeleri 
dolayısile, kendilerindin gerek teamüri ve gerek kanu
ni şekilde haiz oldukları salâhiyetlere tecavüz vuku-
bulacağına dair bi|r kanaat hâsıl etmek kadar tabii bir 
şey yoktur, itiraf fetmelîdir ki: bu; gayet tabii bir şey
dir. Fakat rica edprim, istiklâl mahkemeleri, küdsiye-
tini ilân ettikleri imellerine ne ile vâsıl oluyor? Her
halde yine milletten doğan ve yine onun mevcudiye
tini idame eden ve millet mukadderatında bizzat âmil 
olan ordu ve kuvjayı İntİzamİye ve Hükümet çarhile 
olacak değil mi? İstiklâl mahkemesi seyyar bulunacak, 
istiklal mahkemesinin yanında top, tüfek bulunmı-
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yacak, bulunsa bile yine oradan alacak. Rica ederim, 
benîm hayatımı müdafaaya emin addettiğim ordu
dan ben nasıl şüphelenmezsem, ordu da benden şüp-
helenmiyecekdir. Aksi olursa, o da aksini düşünmek
te elbette yüz bin defa haklı olur. Yalnız bir nazari
ye var... 

HASAN BASRÎ BEY {Karesi) — Bunu evvelce 
düşünmek icabederdii. 

[REFl-K ŞEVKET BEY (Devamla) — Ordu da, 
mazbut bir kaidenin inhilalinden, bozulmamasındaa 
endişe eder. Meselâ ben de bir ordu kumandanı ol
sam, maiyetimde bulunan bir zabitin, cefelkalem, 
muvakkaten gelmiş bir mahkeme tarafından alınma
sından müteessir olurum. Nitekim bir vali bulunsam, 
hiç haberim olmadığı halde benîm muhamı umurum
la meşgul defterdarımın, mektupcumun istiklâl mah
kemesi tarafından bir dama »kıldığını haber alsam 
müteessir olurum. Çünkü o vali ve kumandan da 
benim kadar mesaili milliye İle alâkadardır. 

NAFİZ BEY (Canik) — Şu halde mesele halto-
lundu. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — O halde 
efendiler, mesele, herkesin kanunen mevcut olan sa
lâhiyetlerinin bozulması şeklinde değildir. Ancak ka
nunen mevcut olan salâhiyetlerinin sureti istimalini 
tayindedir, Meselâ bizim Süleyman Sırrı Beyin bu
yurduğu grbi, tspartada bulunan bir istiklâl mahke
mesi orada bulunan bir mutasarrıfın maiyetindeki 
nüfus müdürünün şu kanun mucibince mucibi tec
ziye bir halini görürse, acaba o istiklâl mahkemesi 
defaten oradaki polis memuruna bir tezkere yazarak 
o nüfus müdürünü huzuruna mı getirecektir? 

AİBOÜLKIADİR KEMIAIÜ BEY (Kastamonu) — 
Getiremiyecekse dağılsın. Bu Meclis elbette getire
cektir, 

iRBFfK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu kadar 
İsrarla düşünmeğe lüzum yoktur. Bizler buraya ma
kine çarhraı bozmak için değil, düzmek için gel
dik. Bakınız ne diyoruz? O istiklâl mahkemesi reisi 
olacak zat, yazacağız tezkerede diyecek ki: Mutasar
rıf Beyefendi; maiyetinizde bulunan nüfus müdürünü 
mahkemeye gönderiniz, şayet göndermezse, ikinci 
madde mucibince, istiklâl mahkemesinin vermiş oldu
ğu bu emri ifa etmiyen vali veya mutasarrıf hakkın
da da takibat yapabilir. Bunda acele etmeğe ne lü
zum var? Hayır efendim, yüksek mevkide bulunan 
bir zatın alt heyetlerle uğraşması, onların yükseklik
lerini tenkis «der. Ordu kumandanlarının ve sair ma-
kainatı âliye esbabının nüfuzlarını en çok takviye 
eden şey, onların alt kısımla pek çok iştigal etmeme-
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sı haleti ruhiyesinİn muhafazasıdır, istiklâl mahke
meleri, hüsnü idares'İ'le maksadı istimal etmelidir, 

Şimdi gelelim ordu kumandanlarına; nizamatı ve 
kavanıini saire ile ordu kumandanlarına bahşedilen 
salâhiyet mahfuz. Elbette mahfuzdur. Hiç bir kimse, 
cephede, muharebe esnasında, firar eden Mr neferi, 
(kanunun verdiği salâhiyet dairesinde değil, ordu ka-
ırtandanının, daha madun, hatta mafevkinin, hafta 
•bir onbaşının neferini, bir yüzbaşının zabitini öldür
mek salâhiyetini İnkâr edemez İstiklâl mahke
mesi böyle bir hali haber aldığı zaman, sen bu cephe
den kaçan neferi ne için öldürdün, biz bakacaktık di
yemez. Bu, ordunun mahfuz bir hakkıdır. 

ABDULlKlADifiR KEMALt HEY (Kastamonu) — 
Bu kanun Jâğvoluyor öyle ise. 

İRJBFtfK ŞEVKET BEY {Devamla) — Müsaade 
buyurun, rica ederim. Kanunun ruhu, cepheden fi
rar edenler hakkındadır. Demek ki ordunun elinden 
kaçanlardır. Cepheden firar edenler firar etnikten 
sonra arkasında kimse yoktur, ancak istiklâl mahke
meleri vardır. Cephede bulunanlar firare sebebiyet 
verenlerdir. 

JMBDÜUK'ADİIR KBMlALit BEY (Kastamonu) — 
Cephedeki bir zafbit ise., 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Kanun ga
yet mutlaktır. İstenebilir. Cephedeki zabiti isteyip 
istem iveceğini takdir etmek hâkimlik makamında bu
lunan o zevatı âliyeye aittir. Efendim, esasen en çok 
ifa edilecek vazife.. Kanunun ruhuna ve bilhassa bi
rinci maddesine dikkat edilecek otursa maksadımızın, 
firarin Önünü almak üzere arkada teh'dftkâr bir vazi
yet ikame etmek olduğu anlaşılır. Cepheden firar 
edenler geride kendilerine müemmen ve melce bula-
mıyacaklan ve takip edilecekleri cihetle elbette firar et
mek imfcâumı göremezler. Onun İçin bendeniz diyo
rum ki; bu fıkra katiyen zaittir. Ancak istiklâl mah
kemelerinin, gerek devairi mülkiye ile ve gerek devai-
ri askeriye ile suveri münasebetlerini mübeyyin bir ta
limatname yapılacaktır. O talimatname hususi şekilde 
yapılacak ve tamim edilecektir ve bu şekil de orada 
gösterilecektir. Şimdiki şekil, evhamkâr bir vaziyetle 
kaleme alınmış. Bu, kattiyen doğru değildir ve bu ka
nun böyle kalırsa, Hoca Tevfik Efendinin dediği gi
bi, tamamile esarettir ve hiç lüzumu yoktur. En bü
yük taraftarı olan bendeniz, bu kanunun bu kayit ile 
hiç kıymeti olmadığını arzederim. 

ikincisi efendim; Mehmet Şükrü Bey biraderimiz 
diyor ki, mevcut fıkarat Hıyaneti vataniye kanunun
da vardır. Yine kendilerine hasbıhal esnasında söyle
dik ki, bize, altı gün içerisinde bir çok gürültü İle çı

kardığımız Hıyaneti vataniye kanunu, noksanlığını 
gösterdi. Esasen buraya ilk jçthnamızHi şarkini haki
ki surette bilen acaba kaç kişi?.. (Gürültüler) bilmem 
'kaç kişidir? (Hepimiz biliriz sesleri) gayet tabu Be
yefendi. Elfazt umumiyeden tabiatile oturup da bu
rada laf etmedik. 

<BtR MEBUS BEY — Tam manasrle bilmeyen iş
tirak edemez. Hepimiz bflSriz, âmmenin hukukuna 
tecavüz ediyorsunuz. 

•REİS — Muhavere olmasın efendim. 
•REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — MUsaade 

buyurun, izahat vereyim. Hukuku saltanatı ve mil
leti esaretten kurtarmak maksadjle hepimiz buraya 
geldiğimiz zaman, ilk içttîmada Mustafa Kemal Pa
şa tarafından verilen izahatı kaçta kaçımız bitiyordu. 
Demek istediğini odur. Hatta bakınız efendim, bu ka
nunu yaptığımız zaman hİyanetİ vataniyeyi nasıl ta
rif etmiş/dik? Büyük Millet Meclisinin meşruiyetini 
tanımıyanlara, isyanlara ait değil midir?.. Bendeniz 
bile hâlâ bundan matlup olan İstifade istihsal edilme
diğine kaniim. Onun için'dir ki bu zamanda vukua-
gelen vukuatın, tahrikâtm ve iffsadatm envai Hİyanetİ 

, vataniye kanunu içerisine giremez. Meselâ bir misâl 
söyliyeyim.. «Yeni dünya» isminde bir gazete var, 
bu bir makale yazryor. Meselâ Büyük Millet Meclisle 
istifaf ediyor. Fakat hiç bir zaman isyan etmiyor. 
tşte bu Büyük Millet Meclisinin nüfuzu manevisini 
kırıyor, öyle kırıyor kî; zannetmem ki Yunanlıların 
arzularından daha aşağı bir şey yapmış olsun. Meselâ 
halk zümresini ele alarak; işlerimi, güçlerini bırak
mışlar, milletin kesesinden para alıyorlar diyor. Ya
ni biz burada hîç millet menfaatine görüşmryoruz, 
ancak kendi kesemizi dolduran adamlar vasfındayız. 

İ9MIAİL SÜPtft BEY (Burdur) — Bunu yapan 
ajanstır. Alam her tarafta neşretti. O da yazıyor, ha
ta kimin? 

!A!BDÜIİKIADtR KEMAJJt BEY (Kastamonu) — 
'Bir kanun teklif etseniz de matbuatı katdirsanız iyi 
olur. 

MEHMET ŞÜKlRfÜ BEY (Karahİsaraalhip) — 
Emniyeti katiyeyi kaldıralım azizim. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu vaziyet 
karşısında Büyük Millet Meclisine isyan mevzubatıs 
olmadığına göre, böyle kendi aleyhimize, bilhassa vah
detin lâzım olduğu bir zamanda harici ve dahili göz* 
lerin garezkârane initaf ettiği mahalle, ihanet denile
bilecek surette vukua gelen şu hareketten dolayı... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — İstiklâl mah
kemesine.. 
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ittEFtK ŞEVKET BEY (Devamla) — Tabii de
ğil mi efendim? Bu suretle vaki olan tahrikat ve teş-
vikata lakayt kaldıkça, elbette Myanetİ vataniye ka
nununa lüzum yoktur. 

Sonra Mehmet Şükrü Bey diyor ki; esrarı askeri
yeyi İfşa ve casusluk meselesi münhasıran muamelâtı 
askeriyeye aittir ve bunun için de bir kanun vardır. 
Bilhassa bendeniz bu hususa dikkat ettim. Düşmana 
top miktarını bildiren, kalenin anahtarını teslim eden, 
bu gibi cürümler, muamelâtı askeriyeye ait şeylerdir. 
Halbuki casusluğun envai içimizde, yani memlekette 
- rica ederim korkuyorum, zira söz söylemek zor ol
du • memlekette eskisi gibi değil, pek fena ve muzır 
bîr şekilde cereyan ediyor. En ufak bir misal olarak 
kahVe muhabbetlerinden bir tanesini söyliyeyim; Os
manlı üniformasını lâbis bir zabitin bu kanun müna-
sebetile söylediğini bir arkadaşım bendenize aynen 
hikâye etti. «İşte bunlar istiklâl mahkemeleri halinde 
gidecekler, orduda bulunan kumandanları tecziye ede
cekler, ben bundan sonra zabitlik mi ederim? Arka
daşlarımı teşvik ederim, vazifesini ifa ettirmemeğe 
çalışırım». Bütün zabıtanın böyle düşünmediklerini 
bilirim. Vazifei vataniyesini bilen o arkadaşlarımdır 
ki, onların himmet ve fedakârlığıdır ki bu cepheyi 
tesis etmiştir, içlerinden birisi, alâ meleinnas böyle 
söylemekle, bunun dilini kurutmaktan bir şey çıkmaz. 
Çünkü hep böyle değildir. işte ancak bir tane yahut 
iki tane çıkar. 

Sonra efendim yalmz zabit deyip geçmiyelim, 
sivillerde de mevcuttur. Bunu söylemeğe lüzum yok
tur. Fakat en fok kendilerinin camie uğraşan zabit ar
kadaşlardan İstediğimiz, beklediğimiz şey, fazlasile 
azimkar ve vazifelerinde mukdim olmalarıdır. Onun 
için diyoruz ki; salâhiyeti vasiayi haiz, tahrikat ve 
tfsadat, ne şekilde olursa olsun ve kimin tarafından 
gelirse gelsin, cezasız bırakmıyacak bir kuvvei âliye 
lâzım. Onun İçindir ki Mehmet Şükrü Bey biraderi
mizin söylediği kanun buna kâfi değildir. Süleyman 
Sırrı Beyin hıyaneti vatanîye hakkındaki teklifi var
dır. Madem ki istiklâl mahkemeleri bu işleri deruhde 
ediyor; gittikleri yerde ayni vazifeyi görebilirler. 
Ancak münasebatın hususi talimatname ile bildiril
mesini münasip görüyorum ve hiyaneti vataniye me
selesine de istiklâl mahkemelerinin bendenizce 
bakması münasiptir efendim. 

A'BDÜUKA'DflR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Bir çok hatip arkadaşlarım iradı kelâm ederken bi
rinci fıkranın ne için vazedildiğini izahta tereddüt ey
lediler. Fakat teşekkür ederim. Tefvik Ef. biraderimiz, 
bilâ tereddüt lâzım gelen izahatı verdiler. Fakat ÎU-

na da teessüf ederim ki, Refik Şevket Bey biraderi
miz, Tevfik Ef. tarafından söylenen, istiklâl mahke
meleri kanununun varlığının, devamının teminine ta
allûk eden sözleri beyanattan ile ortadan kaldırdı
lar ve dediler ki; İstSklâl mahkemeleri cephelerin ge
rilerinde ifayi vazife ile mükelleftir. Hayır arkadaş
lar; bu böyle değildir. Ben ordu kumandanlarının, 
kolordu kumandanlarının, fırka kumandanlarının bu 
Meclisçe İttihaz edilen kararları infaz ettirmiyecek 
kadar cüret göstereceklerine kani değilim arkadaşlar, 
Çünkü bu Meclisi âlinin mevcudiyetile, bu Meclisi 
âlinin devamile ve bu Meclisi âlinin ittihaz ettiği 
'kararlarile ve neticesi itibarile, bu memleketin İnkı-
razile; ordu, kblordu kumandanları da bizim kadar 
alâkadardır. Binaenaleyh onları tenzim ederim. Bi
zim verdiğimiz kararları onlar ifa etmezlerse efendi
ler, etmemezlik ederlerse, memleket yıkılır ve dağılır, 
virane halini alır ve onlar da bizim gibi ezilir. Bina
enaleyh kumandanlar, bu Meclisin ittihaz edeceği ka
rarları İnfaz edemem diyemez, böyle salâhiyet hiç 
kimsede yoktur. Bundan tamamüe onları tezin ede
rim. Buraya ayrıca bir fıkra ilâVesUe arkadaşları dü
şündürmeğe lüzum yoktur, mana yoktur. 

'(Zaten onlar muvafakat etti sesleri).. Bilmiyorum, 
muvafıkı işitmedim, Ordu kumandanları, diğer ku
mandanlar, bu memleket İstikbalinin, bu gibi hare
ketler karşısında karanlıklar göstereceğini ve Meclis
çe meşruiyet dairesinde ittihaz edilen mukarreratm, 
memleket için müfit olacağını takdir eden insanlar
dır. Onun İçin bu fıkranın tayyi lâzımdır. Ayni za
manda Refik Şevket Beyin izahat verdiği gibi, yalnız 
cephe gerisinde değil, her tarafta memleketin müdafaa
sını temin için çalışan kuvvetlerin arkasında çıka
cak mikroplan ezmek hakkını istiklâl mehakimi ha
izdir. Başka bir şekilde yapacak iseniz buna da bir 
fatiha okuyunuz. 

[RIEİS —Söz Tunalı Hilmi Beyindir. Sözünüzden 
vaz geçtiniz mili 

TUHALI HtllMit BEY (Bolu) — Vaz geçtim. 
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendiler; istik

lâl mehakiminin teşkiline ait kanunu meydana getir
meğe mecburiyet hissettiğimiz zaman maksadımız; 
İstiklâl ve İstihlâs davasında mevcudiyetimizi kemi
ren eşhasa karşı; bizim ve ordumuzun zaferini temin 
etmek idi. Bahusus o kanunun münakaşası esnasın
da Heyeti mufrberemenin heyecanı ve ihtreasatı, bu 
daıvayi mukaddesi fiilen üzerine almış ve tarihi, asır
lara ait mefahiri askeriye ile dolu, sevgili ve büyük 
ordunun bu sıralarda temini muvaffakiyeti için, anın 
mukavemetine nakise İras eden firari şahıslara tec-
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ztyesi ve muzır ve tehlikeli propaganda, yapan adam
ların ordudan çekilmesi ve ordunun 5u suretle sahai 
muvaffakiyette, harbin nihayetine kadar birperva yü-
rüyebihrıesi idi. Şu halde bu gün o kanuna zamüme ol
mak üzere teklif edilen bu meva'd, zaten o kanunun 
hedefidir, başka hiç bir şey değildir. Burada baştan 
okunduğu zaman nihayete kadar görülüyor ki; heye
ti umumiyes] ordunun mukavemetimi tezyit ve belki 
pek mukavemetsiz olan vatanimize çiğneyen düş
manların biran evvel hudut haricine atılmasını te
min edecek kuvveti orduya vermek gayesidir. Yalnız 
arkadaşlar bir şeye dokunuyor ve diyorlar kıi «ftCava-
nİni saire ile ordu kumandanlarına bahsedilen salâhi
yete bu ne dernektir? Bu, gayet tabii bir şeydir. He
yeti muhteremeiKzrn bu fakra İçin sui tefehhüme bir 
şeydir. Çünkü efendiler bilirsiniz ki; memleket yer 
yer taksime maruz kaldığı, istiklâlimiz çiğnendiği bir 
zamanda, memleketin halâsına çalışmış olan Heyeti 
muhteremenizdif ve en evvel koşan ve belki sizden 
ziyade yaklaşan askerlerdir. Biz altı senelik her tur
la mahrumiyetlere rağmen, muhtelif cephelerde ve 
adetçe faik düşmanlara karşı kahramanane harp et
tik. Efradımızın nısfından fazlasını top* ağa gömdük. 
Gösterdiğimiz bu fedakârlığa karşı vatanımıza uzatı
lan bu hainane el ile size ve bütün âlemi islârnm is
tiklâline vurulan bu darbeye uzaktan bir seyirci gibi 
kalamayız. Kanımız, canımız bu vazifeyi ifa edecek 
kadar yerindedir. Ateşi toparlayınız, biz size en evvel 
şftap edeceğiz, vaktile enfasımızı kurbu Hamiye gön
dereceğiz dediler ve çalıştılar. Rica ederim, hiç bir 
devletin gösteremediği bu büyüklüğü, o mahrumiyet
ler içerisinde bu kahraman ordu ve onun hakikaten 
fedakâr kumandanlarından bu suretle sui zan hâsıl 
etmeğe ne mana vardır? Ordu bu maksadı mukaddes 
etrafına en evvel koşmamış olsaydı Heyeti muhtere-
meniz buraya toplanabilir mî idî? Şu halde biz 
bu kanunla neyi isteiyöruz? Orduyu muzır ve tehlikeli 
insanlardan kurtarmak:, ordunun maksadına doğru 
zaferle yürümesini temin etmek., O halde en evvel 
nazarı dikkate alacağımız şey, bütün kumandanların! 
kavanîni mevcude ile safâoiyettar oldukları vazifele
rini tanımaktır, 

'AMDtXJKİAÎD(tR KflSMAUt BEY (Kastamonu) — 
O halde bu mahkemelere lüzum yoktur 

İHSAN BEY <pevamla) — Müsaade buyurunuz, 
Biz ne İstiyoruz? Ordu kumandantannm, tarihe ve 
millete karşı aMıkları vazife ve aldıkları vaziyette 
muvaffakiyetlerini tenlin etmek için onlara, millet 
de sizinle beraberdir, millet de sizin İçerisindeki ha

inleri temizlemek üzere sizlinledir, size yardım ede
cektir diyoruz. Öyle değil mi efendiler? Bu halde 
ordu kumandanlarının hiç bir veçhile salâhiyetine 
dokunmak hatırıma gelmez. Dokunduğumuz zaman, 
ordu kumandanlığını manen öldürmüşüz demektir. 
içinizde askerlik edenlere soruyorum; kanunun kendi
sine verdiği salâhiyeti elinden aldığınız zaman bir ki-' 
tayı idare etmeğe muvaffak olabilir mi? Tabii buna 
dokunulamaz. Binaenaleyh bundan ürkütecek ne var? 
Bendeniz bundan başka türlü, bir mana çıkarmakta 
bir mâna görmediğim gibi, bunun tasrihinde de bir 
mâna göremiyorum. 

Yalnız şunu arzedeyim; istiklâl mahkemesi bir 
yerde teşekkül edecek, ne yapacak? Doğrudan doğ
ruya kıtaya gidip filân asker kaçmış, filan zabit' kaç
mış, veriniz, muhakeme edeceğim mi diyecek? Emin 
olunuz, bunu dediğiniz andan itibaren orduda bir 
kıta yoktur. Bu şerait içinde İçinizden hangi bir ku
mandan ifayi vazife edebilir? Yalnız firarından do
layı mahkemeye herhangi bir zabit gelir veya her 
hangi bir kumandan gelir, tahkikatı başlanır, tahki
kat esnasında bunun firarine sebep olan ikinci bir şa
hıs çıkar, alay kumandanı tabur kumandanı, onbaşı, 
çavuş, ne olursa olsun, o şahıs ordu kumandanından 
istenilebitir. Zaten ordu kumandanı, orduyu bu gibi 
adamlardan tecrit etmek taraftarıdır. Gayelerimiz bîr
dir. Seve, seve bu şahsı bizim efomize verecektir. Bun
dan başka türlü mânalar çıkarmağa hiç lüzum gör
müyorum, (Vermez sesleri). 

SfÜDEYıMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bunu ka
tiyen hatıra getirmem. Kendim bizzat tecziye edece
ğim. Çünkü salâhiyetim dahilinde diye bilirim. 

1BÎR M'HBUS — Fakat tecziye etmezse. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) - Şu hal

de istediğini verir, istediğini vermez, Öyledir efen
dim. 

BÎR MEBUS — Mucibi idam olan bir adamı.. 
iNAFİZ BEY flCanİk) — Mucib olan bir hareketin. 
REtS — Efendim rica ederim muhavere olma

sın, söz atmadan söylemeyiniz. 
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Gaye cihetinde, 

güya ordu ile bizim aramızda vahdet yokmuş gibi 
muhakeme ediliyor. Buna imkan yoktur. Emin du
nuz, siz şikâyet edileceksiniz, bu dediklerimizi der
seniz, ordu kumandanları bizim kadar mesuliyeti 
üzerine almıştır. Emin olunuz, kendi namusunu, ken
di şerefini, kendi şöhretini muhafaza için bizden 
daha müdekkiktir. Göreceksiniz ki, bu iş füiyat sa
hasında katiyen vaki olmayacaktır. Onun için ben-

— 370 — 



İ : 73 26 . 9 . 1336 C : 2 

deniz bu mevadın İstiklâl mahkemelerine' ait olan 
kavanine ilâvesiyle hemen mahkemelerin teşkil ve 
işe başlanmasını teklif ediyorum. Başka şeye lüzum 
yoktur. 

REİS — Muhittin Baha Bey vazgeçmiştir. 
HASIM BEY <Çorum) — Dünkü gün Vükelâyi 

kiram hazaratı gerek veziyeti dahiliye hakkında ve 
-gerek vaziyeti hariciye hakkında bazı beyanatta bu
lundular. Ezcümle İsmet Beyefendinin beyanatı, na
zarı, dikkati celbeden iki noktai mühürnmeyi ihtiva 
ediyordu. Bundan birisi, deniyordu ki, cephelerde 
iki düşman var. Birisi, münafık düşman, diğeri Yu
nan düşman. Bu münafık düşman dediğimiz, zanne
dersem Istanbuldaıı gelen ellerdir, istiklâl mahkemesi 
tecziye edecek, dahilde ekilen tohumu fesadi öldü
recek. Evet bunu kabul ederim. Fakat esasen em
razı efrenciyeye müşabih olan şu mikrobun meni ki, 
bundan kurtulmak lâzımdır, bu da Ferit paşanın öl
dürülmesiyle mümkündür. (Handeler). Neden îstan-
buldan buraya kadar bu mikropları salmış olan 
Damat Ferit ve avenesinin aramgâhı ebediyete isal-
leri düşünülmüyor? Muğfel ve masum ahaliden ne is
tiyorsunuz? istiklâl mahkemesi değil, bu adeta bir 
imha mahkemesi demektir. Yar ise yiğitiniz tstanbula 
gönderiniz, o herifleri öldürtünüz. içinizde var mı 
bir babayiğit bu işi yapacak? (Handeler, alkışlar). 

BİR MEBUS — Siz ne duruyorsunuz? 
HÂŞÎM BEY (Devamla) — Namusum üzerine 

size kasem ederim ki Harbi umumide, cihad İlân 
eden Halifei müslimin hazretlerine ve şerişerife mu
halif olarak İngilizlerle ve daha doğrusu düveli iti-
lâfiye İle muvahhldin aleyhine kiyam ve kıtale İşti
rak etmelerinden dolayı Hükümet İttihadiyyun zama
nında Emirimekke Şerif Hüseyin oğlu Emir Faysalı 
öldürmek İçin fedakârane bir hizmet ifa edeceğimi 
bilmüracaa teklif etmiştim. (Gürültüler). (Bravo sa-
daları). Söyleyeceğim, müsaade buyurunuz. (Alkış
lar). Mebusların içerisinde buna şahit olan üç Efen
di vardır. Ben burada size tefahür etmiyorum, Mü
saade buyurunuz, iki üç teklifim var, kabul ederse
niz hazırım, yoksa ayni zamanda natıka perdazlıkla, 
bu kürsüde, şöyle keserim, böyle biçerim demek 
marifet değil. Peki efendiler hanginiz bana refakat 
edecekse şimdi burada ismini yazdırsın. (Bravo ses
leri). (Alkışlar). Vallahilâzim böyledir. Hükümeti 
ittihadıyyum bunu takdir edemedi. Yalnız bir tekli
fim vardı ki, Suriyede Cemal paşayı da onlarla be
raber... 

REİS — Sadede HâşJra Bey, saded dahilinde 
söylemezseniz menedeceğim. 

HÂŞİM (BEY (Devamla) — Şimdi bendeniz di
yorum ki, mezun bulunduğum tarihlerde Heyeti 
umumiyede bu kanun yapılmış. Halbuki Efendiler, 
dahili fesadın âmil ve müessiri olan ellerin değil, 
Istanbuldakilerin vücudu habaset aludunu kaldırmak 
lâzımdır. Hatta bunun için mahremane bir kanunun 
kabulünü teklif ediyorum (Alkışlar). 

REFİK. BEY {Konya) — Efendim, bu teklifi ka
nuni dolayısiyle söz söyleyen rüfekanın noktai na
zarı tamamen tezahür etmiştir. Mütaleatm heyeti 
umumiyesi, birinci fıkranın fazla olduğu merkezin
dedir. Halbuki bu maddeyi teklif ettiğim zaman, He
yeti umumiyenizce de malûm olduğu veçhiyle, ordu
da bir intizam meselesi vardır, eselsülen mevcut 
olan inzibat noktai nazarından elzem bulunan intizam 
düsturunu teyit için burada o fıkranın teyidine lüzum 
görülmüştür. Bunun burada bulunmasından dolayı 
katiyen en ufak bir mahzurun dahi cereyan alacağı
na kani değilim. Efendiler; kavanmi saire ile ordu 
kumandanlarına bahşedilecek salâhiyet deniliyor. Re
fik Şevket Bey biraderimiz İzahı sırasında buyurdu
lar ki; cepheden kaçan bir neferin hali harap sıra
sında, esnayı seferde orada bulunan kumandanın, fi
rar eden bir askeri kurşunla tecziyesi hakkı vardır, 

Mehmet Şükrü Bey biraderimiz yine bu mealde 
bir fikir dermeyan ettiler. İşte bu ve buna mümasil 
mesai İde, ordunun zaptu raptı sadedinde, ordu ku
mandanlarına verilmiş olan salahiyeti bu kanunla te
yit etmiş oluyoruz. Bundan dolayı kendimizi bir ta
kım endişe içerisinde boğuyoruz. Halbuki başka bir 
şey verilmiş olmuyor. Yalnız inzibatı temin ediyor. 
Diğer hususa ta bütün arkadaşlarımız iştirak ettiği iç İti 
bunlar hakkında tekrar beyanı mütaleaya lüzum gör
müyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Buna hacet 
yoktur efendim. Malûmu ilâm olan bu meseleyi bu 
kanunla teyit ediyoruz. 

REİS — Beş, altı tane takrir vardır, bilhassa üç 
tanesi kifayet takriridir. Müsaadenizle iptida müza
keresinin kifayetini reye vazedeceğim. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kâfi görüldü efendim. Şimdi tadil nameleri 
okuyacağız. Müsaade buyurursanız Hacim Muhittin 
Beyin teklifi ile birleştirilmek üzere encümene git
mesi ve encümende birleşmesi lâzımdır. 

(Hayır lüzumu yoktur sesleri). 

— O takririn mevzu müzakere olması kabul 
edildi, fakat elimize gelmediği... 
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HACtM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Birlikte 
müzakere edilmesi kabul edildi efendim. Teklif bir 
arkadaşımızıiKur. 

REİS — Hacim Bey; şimdiye kadar bize getirme
leri lâzımdır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Devamla) — Efen
dim, encümene giden bir teklifimin gaip olacağını bil
miyordum, Bendeniz teklif ettim. Heyeti aHyye ka
bul etti. Binaenaleyh gelmesi lâzımdır. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hacim Be
yin teklifi ile birleştirilerek hususi bir encümen tara
fından madde tertip edilsin. 

Riyaseti Celileye 
'Maddei müzeyyelenin ilk fıkrasının şu şekilde ta

dilini teklif eylerim: 
«Ordu ve kolordu ve Okra kumandanlariyle üme

ra ve zabitanın «maiyetleri arasında temini zaptı rapt 
için» bıla muhakeme tatbikına idareten salâhiyettir 
oldukları miicazatı tedibiye İle harp saflannda haiz 
oldukları salâhiyeti terhîbiyeleri mahfuz olmak üzere 
istihlâs ve istiklâli vatan ve hilâfet için ilh..» 

Adana Mebusu 
Zekâi 

REFÎK BEY (Konya) — Biz bunu tekrar ederiz. 
(Muvafık sadaları), (Tekrar okunsun sesleri). (Tek
rar okundu). 

REİS — Efendim rica ederim, gürültü yapıyor
sunuz. Tekrar tekrar okuyoruz. Nazan mütaleaya 
alanlar ellerini kaldırsın. Nazarı mütaleaya alınmıştır 
Efendim. 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mevzuu müzakere olan maddedeki «İstiklâl mah

kemeleri teşekkül eden mıntıkalarda» fıkranın tayyile 
yerine «İstiklâl mahkemeleri heyetinin mıntıkai ka-
zalan dahilinde İfayi vazife eyledikleri mahalde» fık
ranın ilâvesiyle maddenin 29 nisan 1336 tarihli hıya
neti vataniye kanununun muhtevi olduğu mevaddan 
dolayı maznunualeyh bulunanların îcrayi muhakeme 
ve tenfizi hüküm salahiyeti İstiklâl mahkemeleri he
yetinin mıntıkai kazaları dahilinde ifayi vazife ey
ledikleri mahalde mehakimi mezküreye verilmiştir...» 
im şekline ifrağım teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu takriri nazan mütaleaya alanlar el 
kaldırsın. Nazarı mütaleaya alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
1. — Maddei müzeyyelenin baş tarafında muhar

rer (Kavanitı... olmak üzere) ibaresinin tayyından 
sonra maddenin aynen kabulünü. 

2. — İstiklâl mahkemelerinin devairi mülkiye 
ve askeriye ile münasebetlerini mübeyyin bir talimat
namenin İstiklâl mahkemeleri azası tarafından tan
zimini ve bunun Heyeti Vekile tarafından da tas-
dika iktiran ettirilmesini teklif ederim. 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

(Hayır, lüzumu yok sesleri). 
REİS — Efendim müsaade buyurunuz bu, pek 

tabiidir. Eğer Refik Şevket Bey arkadaşımız bunun 
maddeye dercini teklif ediyorlarsa bunu tasrih et
sinler. Ona göre reye vazedelim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
birinci fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim o zaten nazarı dikkate alman 
bir takrirle halledilmiştir. 

REFİK ŞEVKET BEY ((Saruhan) — Nazarı 
dikkate alınsın. Bendeniz onun tamamen tayyını 
teklif ediyorum (Arada taaruz var sesleri). 

REİS — Heyet nazan dikkate aldı. Bunu teklif 
edemem. İkincisi talimat hakkında bir teklif... 

REFİK ŞEVKET BEY — Hayır, hayır. 
REİS — Buyurun beyim. Şunu okuyun başka 

teklif kalmadı. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maddei müzeyyele: 
İstiklâl mahkemeleri nezdinde kumandanlar 

namına izafetle ifayi vazife etmek Üzere ciheti as
keriyece müntehap birer müddeiumumi bulunur. 

26 Eylül 1336 
İzmit 

Hamdi 

REİS — Ciheti askeriyeden bir müddeiumumi 
bulunmasını teklif ediyor, nazarı mütaleaya alanlar 
ellerini kaldırsın. Alınmadı efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl mehakimi hakkında kanunun birinci mad

desine zeyil olmak üzere berveçhi ati maddei mü
zeyyelenin kabulünü teklif eylerim: 

Zeyil — Casusluk ve ifsayi sır ile hıyaneti vata
niye ceraimİ mücrimlerinin icrayi muhakemeleri 
İstiklâl mehakimi olan yerlerde İstiklâl mahakimine 
aittir. 

26 Eylül 1336 
Karafrİsarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Nazan mütaleaya alanlar ellerini kal
dırsın. Nazarı mütaleaya alınmadı. 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

{Ve makasıdına münafi olarak düşmanın maksat 
ve menfaati..,) fıkrasının (dahilî ve harici düşman
ların makasrt ve menafini) tarzında tadilini teklif 
ederim. 

Solu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Nazarı mütaleaya alanlar el kaldırsın.. 
Nazarı mütaleaya alınmadı. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Pekâlâ!.. Bir ke
re düşününüz, 

REİS — Hilmi Bey susunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Zaten susuyo
rum. Söz aldığım halde vazgeçtim. (Handeler) 

REtS — Efendim Heyeti Celilenin nazarı dikka
te aldığı bir takrir var. Müsaade buyurursanız rüfe-
kadan beş zat onu teklif şeklinde tertip etsinler. Cel
seyi on dakika tatil ediyorum efendim. 

^ a ^ > 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saatti : S Badezzeval 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REtS — Celse kuşat edildi, madde okunacaktır. 
(Kâtip Feyyaz Ali Bey, maddeyi okudu) : 

istiklâl Mahkemeleri Kanununun Birinci Maddesine 
MÜzeyyel Kanun 

Kumandanların meratibi askeriye arasında itaat 
ve inzibat teminine matuf hukuk ve salâhiyetleri 
mahfuz kalmak üzere istihlâs ve istiklâli vatan ve hi
lâfet için mücahede eden Büyük Millet Meclisinin 
amal ve makasidine münafi olarak düşman maksat 
ve menfaatini terviç yollu teşvikat ve tahrikat ve if-
sadatta bulunanlar ve memleketin kuvayi maddiye ve 
maneviyesini her ne suretle olursa olsun kesir ve ten

kise sâyedenler ve düşman hesabına askerî veya siyasî 
casusluk edenlerle 29 Nisan 1336 tarihli Hıyaneti Va
taniye Kanununun muhtevi olduğu mevaddan dolayı 
maznunualeyh, bulunanların icrayı muhakeme ve ten-
fizi hüküm salâhiyeti İstiklâl Mahkemeleri teşekkül 
eden mıntıkalarda mehakîmi mezkûreye verilmiştir. 
Elyevm bidayet mehakiminde derdesti niyet bulu
nan mevat istiklâl Mehakimine devredilmeyip bidayet 
mehakîmi tarafından intaç edilecektir. 

REİS — Efendim, maddeyi tadilât veçhile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azime ile mad
de kabul edilmiştir. 

7. — İNTİHAPLAR 

1, — İstiklâl mahkemelerine aza intihabı. 
REtS — Geliyoruz intihap mesailine. Malûmu âli

niz, mukaddema yedi mahkeme teşkili esası üzerine 
intihap icra etmiştik. Birinci intihapta altı zat ihrazı 
ekseriyet ettiler, ikinci ve üçüncü, ekseriyeti izafiye 
ile yaptığımız intihapta on beş zat intihap edilmişti. 
Yapılan intihap ve netayîci ve safahatı malûmu âli-
nizdir. Ekseriyeti kazananlardan, evvelce de arz et
tiğim veçhile, on tanesi, cereyan eden müzakere dola-
yısiyle «Heyeti Cehle bizi bu hizmetten affetsin» de
diler ve istifa ettiler. (Olamaz sadalan) Şimdi efen
dim, mesele mevzubahis olduğu için Heyeti Celilent-

ze arz ediyorum; istifa eden zevatın bir kısmı istifa
larını geriye alıyorlar. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Sözüm 
var. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bendenizin bi
rinci sözüm var. 

REİS — Şimdi efendim, iki mesele var. Birisi, 
istifa edenlerin esbabı, istifaları hakkında müzakere 
açılmak. İkincisi, İstifalarını kabul etmeyerek, ken
dilerine beyanı İtimat etmek ve bu suretle meseleyi 
kapatmaktır. Şimdi bu cihetleri Heyeti AHyenİze arz 
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ediyorum. Müzakere açmak arzu buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Esasen müzakere devam ediyordu, vattın ademi mü
saadesine mebni kaldı. Yalnız bir mesele vardır. O 
gün de söylemiştim. Arkadaşların istifası bir nokta
dan ileri geliyor. Yani reyler izafî olduğu için, biz 
böyle zaif reyle bu vazifeyi, bu ağır yükü kaldırama
yız dediler. Bendeniz arkadaşlara tekrar teklif edi
yorum. İntihap edilen bu arkadaşları, emsali olduğu 
veçhile, nasıl ki, Hakkı Behiç Bey, ekseriyeti izafiye 
ile kazandığı zaman «ben bunu kabul edemem» dedi, 
Heyeti Umumiyedea takviye edildi. Yine böyle arka
daşların istifası kabul edilmeyerek takviye edilmeleri 
lâzımdır, 

REİS — Netice yine odur. Simdi bir defa bir tek
lif vardır ki, müzakere edeceğiz, diyor. Müzakerenin 
kifayeti hakkındaki karar evvelce olmadığı için He
yeti Celile bu teklifi nazarı dikkate almazsa, müza
kere kapanmış olur. Müzakerenin küşadı hakkındaki 
teklif, İsmail Suphi Reyle Hacim Muhittin Bey tara
fından vaki oluyor. Bunu kabul edenler ellerini kal
dırsın. Pek iyi efendim. Müzakere cereyanına lüzum 
kalmadı, o halde kifayet demektir. 

İkinci mesele şimdi; istifaların kabul edilmeyerek, 
kendilerine beyanı itimat edilip, vazifelerine devamı
nı reyinize arz ediyorum, Bunu kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyeti azime İle istifaları kabul 
edilmeyerek kendilerine beyanı itimat edildi. Binaen
aleyh, istiklâl mahkemeleri hakkındaki mesele kapan
mıştır. Belediye Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade buyurunuz efen
dim, İstiklâl mehakimine ait başka bir şey... 

REİS — Mesele kapandı. Belediye Kanununu mü
zakere ediyoruz. 

HELMt BEY (Bolu) — Bir teklifim var. 

REİS — Teklif olarak kabul eder, yarın evrakı 
varide meyanında okuttururum. Belediye Kanunu 
hakkında söz isteyenler, Basri Bey buyurun.'.. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Be
lediye Kanunundan evvel bir şey arz edeceğim. Ge
çen bir müzakere vardı. O müzakere propaganda me
selesi idi. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-
yesinin vekâlet haline kalbi hakkında takrir verilmiş 
ve bu meselenin halli için de Heyeti Vekilenin de 
burada bulunarak takrirlerin okunmasına karar ve
rilmişti. Buna başlansın, Belediye Kanununa ondan 
sonra geçilsin, 
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REFİK BEY (Konya) — Biz de İştirak ediyoruz, 
Bu mesele canlanmıştır. 

REİS — Ruznamemîzde ikinci olmak üzere Be
lediye Kanunu vardır. Diğer meselenin müzakeresin
den bahsettiler. Şükrü Beyefendinin teklif ettikleri 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti hakkındaki mesaili 
tercihan... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bir ke
lime arz edeceğim. Beyefendi Matbuat ve İstihbarat
tan bahsettiler, ona müteferri bazı şeyler teklif etti
ler. Heyeti Celile kabul buyururlarsa bir şey teklif 
edeceğim. Müdüriyeti Umumiyenin tarihi teşekkülün
den bugüne kadar gösterdiği mesai hakkında Heyeti 
Celileye arzı malûmat ve izahat vermek ve ondan 
sonra yeni tedabir hakkında Heyeti Celilenin kararına 
arzı malûmat etmek üzere eğer tensip buyurulursa 
Müdürü Umumi Heyeti Umumiyeye yarın veyahut 
her ne zaman arzu ederseniz izahat verirler ve on
dan sonra müzakerat ve münakaşata geçilir. 

REİS — Efendim, şimdi iki teklif var. 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretlerinin bu
yurdukları doğrudan doğruya, teşekkül eden Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyetinin yaptığı şeyler hakkında 
izahat almaktır. Halbuki, dünkü cereyan eden müza
kerede, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-
yesinin lâyik olduğu veçhile, arzu ettiğimiz vazaifi ifa 
etmediğinden bahis idi ve buna binaen doğrudan doğ
ruya bir vekâlete tevdiile bunun daha şamil bir suret
te tatbiki meselesi mevzubahis olmuştu. 

iMUSTAFlA KEMAL PAŞA (Ankara) — Müsaa
de ederseniz buradan söyleyeyim. Beyefendinin söy
ledikleri çok doğrudur. Fakat, yapılan vezaifin gay-
rikâfi olduğunu ve lâzımgelen malûmatı verip ver" 
mediğini takdir edebilmek için, şimdiye kadar dere-
cei mesaisini ve muhassalai mesaisini, bu mesaiyi ifa 
edenlerin ağzından ve bu mesuliyetin üzerinde bulu
nanlardan işitmek lâzım gelir, ondan sonra kifayet, 
ademi kifayetine hükmolunabilir. 

REİS — Bu meseleyi reye vazediyorum. Şimdi bu
gün müzakeresini kabul buyuranlar el kaldırsın. Ka
bul edilmedi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Ruznamemîzde var, 

REİS — Ruznamede belediye kanunudur. Ona 
takdimen müzakeresini talep ediyorlar. Onun için re
yinize vazettim. Kabul etmediniz. Onun için belediye 
kanununa geçiyoruz. 
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8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ertuğrul Mebusu Halil İbrakim Beyle Karesi 
Mebusu Basri Beyin, Belediye Kanununun tadili hak
kında teklifi kanunileri. (2/16) (1) 

REÎS —• Hasan Basri Bey söz zatı âlinizin. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

23 Eylül 1292 tarihli Vİlâyat Belediye Kanunu
nun 4, 18 ve 19 ncu maddelerindeki «Emlâk Vergisi» 
kaydının refi, intihap hakkına malikîyet için (20), İn
tihap olunabilmek için (25) yaşının kabulünü ve bina
enaleyh, mevaddı âtiyenîn zeylen ve müstacelen neşir 
ve ilânını teklif ederiz, 

13 Eylül 1336 
Ertuğrul Karesi 

Halil H. Basri 
Karesi 

Abdülgafur 
Belediye întihabatında Vergi Şartının İlgası ve (Sin) 

Hududunun Tevsii Hakkında Teklifi Kanunî 
MADDE 1. — Belediye azasının intihabında ver

gi şartı mülgadır. 
MADDE 2. — Müntahiplerin yirmi, azaların yir

mi beş yaşında olmaları kâfidir. 
MADDE 3. — Bu maddelere mugayir fıkarat hü

kümsüzdür. 
MADDE 4. — tşbu kanun ilk intihap zamanından 

muteberdir. 
MADDE 5. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Da

hiliye Vekâleti memurdur. 
HASAN BASRl BEY (Karesi) — Efendim, Be

lediye Kanunu bir hafta evvel tabı ve tevzi edildi. 
13 Mayıs 1336 tarihinde iki arkadaşla birlikte Heyeti 
Celileye takdim etliğimiz bir teklifi kanuni vardı. 23 
Eylül 1292 tarihli Belediye Kanununun 4, 18, 19 ncu 
maddelerindeki emlâk vergisi kaydının refini, İnti
hap edebilmek için yirmi, İntihap olunabilmek için 
yirmi beş yaşının kabulünü ve binaenaleyh, mevad
dı âtiyenin zeylen ve müstacelen neşir ve ilânını tek
lif ederiz, demiştik. Bu teklif mevaddı kanuniye Iâ-
yihasİyle birlikte on dört Mayısta Dahiliye Encü
menine tevdi olunmuştu. Eski Dahiliye Encümeni 
bu teklifi ve bu mevaddı müzakere ve bümünakaşa 
aynen kabul etti. Hattâ esbabı mucibe mazbatası tes
pit edilmiş, yalnız imzası kalmıştı. Fakat araya giren 
bayram tatili sebebiyle mazbata imza edilemedi. Yeni 
encümene evrak aynen devrolundu. Yeni Dahiliye 
Encümeni bu evrakı; üç ayı tecavüz ettiği halde çı-

(/) Teklifi kanunî : | 

karamadığı için bendeniz Heyeti Umumiyede doğru
dan doğruya tetkikini teklif etmiştim. Bu teklif He
yeti Celilece de kabul Duyurulmuştu. Binaenaleyh 
meydanda encümenlerden gelmiş bir mazbata ve ev
rak yoktur. Yalnız bizim teklif ettiğimiz mevaddı 
kanuniye lâyihası vardır. Heyeti Celilenin önünde 
bulunan matbu maddelerin tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere biz bu teklifi kanunimizle iki noktayı is
tihdaf ediyoruz. Birincisi; Emlâk Vergisinin belediye 
İntihabatından refî, bu şartın ilgası, ikinci madde, sin 
meselesinin, sin hududunun tevsii, ilk Meclisi Me-
busanın mahsulü mesaisi olan 23 Eylül 1292 tarihli 
Belediye Kanununun 4, 18, 19, 23 ncü maddelerin
de, belediye müntesiplerini n lâakal (elli) ve azaları
nın (yüz) kuruş emlâk vergisine tabi olması lâzım 
gsldiği tasrih edilmiştir. Bu suretle muamelâtı bele
diye İle iştigal meselesi yalnız ashabı emlâke hasre
dilmiş bir çok Osmanlılar belediye intihabatı hak
kından mahrum bırakılmıştır. Halbuki idarei beledi
ye münhasıran emlâk kaydının düşünülmesi muva
fık değildir. Evvelâ memleketin bilhassa sınıfı münev-
veranı ekseriyetle emlâk vergisinden mahrumdur. Bu 
mahrumiyeti hakkı İntihaba mâni addederek münev
verlerin zekâ ve iktidarlarından beldeleri, memleket
leri mahrum etmek muvafıkı hak, muvafıkı mantık 
değildir, 

Saniyen : Hâkimiyeti milliyenin tecelligâhı olan 
Meclisi Millî azalığı için bile intihabı mebusan kanu
nu az çok vergi ile mükellefiyeti kâfi gördüğü hal
de, talî derecede kalan belediye intihabatında vazu 
kanunun aksini düşünmesi büyük bir mantıksızlıktır. 
Bugün mebus olan zevattan bir kısmı vardır ki hâki
miyeti milliyenin tecelli ettiği Büyük Millet Meclisin
de azalık ettiği halde maalesef belediye azası olmak 
değil, belediye müntehibi bile olmak şerefinden, hak
kından mahrumdur. 

Salisen - Efendim kısa keseceğim - eski kanunun 
hini tanziminde hâkim olan bîr fikir vardı; memle
ketle, beldelerle yalnız eshabı emlâk alâkadardır di
yorlardı. Halbuki bu fikir katiyen doğru değildir. 
Vakıa servet ve emlâk büyük bir alâkadır. Fakat 
memleketin servet ve emlâkinden, memleketin na
mus ve İstiklâlini muhafaza.uğrunda akıtılan kanlar 
daha ziyade kıymetlidir. Emlâk vergisinden mah
rum olan halk bugün kan vergisi veriyor. Bu vergi 
emlâk vergisinden daha mukaddes ve daha faydalı
dır. 
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Rabian : Cihan, halka doğru en kati adımlan m 
atarken, bizim hâlâ zadegânlık imtiyazını andırır şe
raite tebaiyetimiz, zamanın İcabatından tegafül de
mek olur ki, Meclisi Aliniz bfttabi bundan münezzeh-
tir. İşte bu gibi esbap iledir ki vergi kaydını kaldırı
yoruz; 

Sin meselesine gelince : Eski kanunun on sekiz ve 
on dokuzuncu maddelerinde, müntehiplerin lâakal 
(yirmi beş) ve müntehaplartn, yani azaların (otuz) 
yaşım ikmal etmesi şartı zikredilmiştir. Malûmu âli
niz, on sekiz yaşını ikmal eden her Osmanlı, harbi 
umumî bidayetinde hizmeti askeriye ile tavzif edil
mişti. Bunların içinde, gençler içinde bilhassa ordu
larda memlekete pek kıymettar hizmetler ifa eden ih
tiyat zabitleri vardır, ki maalesef bunların pek Çoğu 
bugün İntihap hakkından mahrumdur. Çünkü yirmi 
beş yaşını, otuz yaşını ikmal etmemiştir. (Ekseriyet 
yok sadaları) 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Kısa kes de 
kabul edilecek zaten. 

HASAN BASRl BEY (Devamla) — Sin ile te-
kemmülâtı dimağiye arasındaki münasebet gayri ka
bili inkârdır. Ancak yirmi yaşım ikmal eden bir efen
dinin belediye İntihabatının ne demek olduğunu an
layabileceği bedibj değil midir? (Bu kanunun aley
hinde kimse yok, kabul ediyoruz sadaları) Müsaade 
buyurun kısa keseceğim. (Ekseriyet yok sadaları) 

REÎS — Devam et. 

HASAN BASRt BEY (Devamla) — Seri mübin, 
nihayet yirmi yaşını ikmal eden her mükellefi reşit 
addetmiş/tir. Böyle iken gençlik intihaptan niçin mah
rum kalsın? Bunu nazarı itibare alarak, müntehiple-
rin lâakal yirmi, müntehap ve azaların yirmi beş ya
şında bulunması kâfidir diyerek maddelerimizde de 
bu suretle zikir ve tasrîh ettik. Binaenaleyh gerek em
lâk vergisinin ilgası ve gerek sin hududunun tevsii 
hakkında olan şu teklifi kanunimizin ve mevaddı ka-
nuniyenin aynen kabulünü Heyeti Muhteremeden rica 
ederim. (Müzakere kâfi sadaları) 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Usulü 
müzakere hakkında... (Aynen kabul, müzakere kâfi 
sadaları) 

TUNALI HİLMt BEY (Bolu) — Reis Efendi Haz
retleri, usulü müzakere hakkında bir şey söyleyece
ğim. (Aleyhinde söyleyecek» söylesin sadaları) 

Efendim aleyhinde değil, lehinde de değil, binaen
aleyh hakkında söyleyeceğim. Eksikliği meselesini or
taya koyacağım. 
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Arkadaşlar! Maalesef meşrutiyetin istirdadından 
beri Kanunu Esaside en mühim mesele halledilmemiş 
bulunuyor. Bu mesele efendim, intmap usulleri me
selesidir ve maatteessüf bu kanunda da ondan hiç bah-
solunmamış. Belki bir buçuk asırdanberi garp bu usul
lerle son derecede meşgul olduğu halde yine bilhassa 
müfrit Sosyalistlerin emellerini tatmin edebilecek bir 
usul tatbik edememiştir. Zira mebusluk da, azalık da 
İntihap usullerinde husule gelen neticeler de, ruhu 
intihabın bihakkın vekâleti temin edebilmesindendir. 
Halbuki şimdiye kadar hukukşinaslardan, bilhassa 
anarşistlerle sosyalistlere göre, katiyen bugün bir usu
lü muhik bulunamamıştır. Meselenin ehemmiyetine 
bir misal olmak üzere ve hatta ne dereceye kadar ça-
lışddığına daha bariz bir misal olmak üzere şunu zik
rederim ki; bundan yirmi beş sene evvel Cenevre kü
tüphanesine «nispetli» yahut resmi lisana göre «inti
habı nispî» ye dair Cenevre'de biri, seksen iki cilt 
eser hediye etmiştir. İntihabat! nispîye dair efendim. 
Belediyelerde her yerde. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Ama şimdi beledi
yeler var burada... 

TUNALI HtUMl BEY (Devamla) — Arz edece
ğim efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Anlaşıldı vakit geçi
yor. 

TUNALI HtLMt BEY (Devamla) — Efendim biz
de intihap kanunu yok. Hattâ şurada sakın söyleme 
dediler, söyleyeceğim. Acaba hakikaten mebus mu
yum, değil miyim? (Gürültüler) Hakikatte bunlar aza 
olacaklar mı, olmayacaklar mı? Cevap veriniz. (Gürül
tüler) Ayak patırdısı, tıpırdısı bu meseleye cevap de
ğildir. Efendiler, yirmi beş senedenberi bu mesele ile 
uğraşmışım. Bir, ikincisi; âcizane eserlerim van üçün
cüsü; en büyük derdim budur. Evet, eğer gürültü eder 
de bu kanunu aynen bu veçhile kabul edersek yine 
emin olunuz ki katiyen bu aza, belediyenin, beldele
rin hakikî vekilleri olmayacaklardır. Niçin bizdeki in-
ithabat kanuni değildir? Efendim farzediniz ki kırk 
beş namzet var. Benîm mıntıkai intihabı yemde oldu
ğu gibi, elli yedi namzedin altmış üç olduğunu bıra
kalım. Kırk beş namzet var. Kırk yedi de müntehip 
var. Tesadüfen bu müntehiplerin her biri bîr namze
de reyini veriyor, her namzet birer rey kazanıyor, iki 
müntehip de bana veriyor, Ötekiler birer rey aldık
ları için kazanamıyorlar ve mebus olamıyorlar, aza 
olamıyorlar ben oluyorum. Kırk beş kişinin kırk beş 
reyi ayak alUnda kalıyor. Ben iki rey ile tepeye çıkı
yorum. Bu kanun mudur? Burada Mecliste söyleme
mek İsterdim. O âcizane eserlerimin birisinde demiş-
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tim ki; hattâ mınttkai ıntihabiyemi dolaşırken demiş
tim ki, koskoca bir devletin kanunları arasında dipsiz 
böyle bir şeyin bulunması pek çirkin bir cehle delâlet 
eder. (Sadede gel sadaları) Sadet, hatta öyle bir sadet 
kî, en büyük, en derin bir yara. (Uzun oldu sadaları) 
Bitiriyorum. Halbuki intihabat usullerinin en basit, 
en sathî olanlarında bile, hiç olmazsa rey verenlerin 
mecmuunun nısfından bir fazlası şartı vardır. Halbu
ki bugün Avrupâda bile bu, hatta emin olabilirsiniz ki 
beşte dördüne kadar çıkan memleketler vardır. Yani 
diyelim ki yüz kişi içinde, seksen bir rey alamayan me
bus veya aza olamaz. Değil belediyelerde. (Nerede ses
leri) İsviçre'sinde, Bavyera'smda. 

(Gürültüler) 
- ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Reis Bey, bu ayrı bir tekliftir. Yazsınlar, versinler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, aynı meseledir. Buna aittir. Beis yok efendim. 
Kafalar pek yabancıdır. Onun için mesele garip gelir. 
(Sözünü geri al sadalan) Pekâlâ sözümü geri aldım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Estağfurullah. 
HAMDİ NAMIK BEY — Biz senin sözüne da

rılmayız, 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — İkincisi 

efendim, kanunumuzun hepsinde, muhtarından tutunda 
mebusanına kadar, eğer son aza meyanında tesavii 
ara vukua gelmişse kuraya müracaat edilir. 

FUAT BEY (Çorum) — Canım Reis Beyefendi 
Hazretleri, belediye kanuniyle burada mevzubahis olan 
mesele vergi meselesidir. Usulü intihap değildir efen
dim. 

REİS — Muhavere etmeyiniz. Bir dakika sonra 
hak sakıt olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
meşrutiyet, intihap, rey demek, İntihap, rey demek, 
meşrutiyet demektir. Bunu İyi bilmeli ki, Fuat Bey, 
mesele gayet sathi imiş ve buna taallûku yokmuş. Bir 
belediye meydana gelecek. Belediye azası olacak olan 
intihap edilecek mi? Binaenaleyh İntihap kanunu yok 
iken, nasıl olurda belediye meydana getirebilirsiniz? 
(Kâfi sadaları) Kura çekiliyor efendim. Bir milletin 
mukadderatı kuraya bırakılıyor. Hayır efendim, mil
yonlarca müntebip tekrar o iki kişi üzerine intihap
larım yaparlar. Hangisi kazanırsa o aza olur, mebus 
olur, ne olursa olur. 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Reis Bey on yedi dakika oldu rica ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Pek mühim zan
nettiğim bir meseleden dolayı maatteessüf başınızı pek 
az ağrıttım. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
müteaddit takrirler var. Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar el kaldırsın. Müzakerenin kifayetiyle mad
delere geçilmesi kabul olundu efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey söz isterim. 
Noksanlık var efendim. Müsaade buyurun, şimdi efen
dim şekle ait bir şey var, arz edeceğim. Balâsına bu
nun «23 Eylül 1292 tarihli Belediye Kanununa MU-
zeyyel Kanun» demelidir, ikincisi; «Belediye azası-
m p diyor. Halbuki encümenler de var, falan da var. 
«Belediye İntihabatmda vergi şartı mülgadır» demeli. 

REİS — Vehbi Bey maddeden evvel bir serlevha 
teklif ediyor. Serlevhayı kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

Üç takrir var, hepsi de vergi kaydının tayyını tek
lif ediyor. Yani belediye İntihabatmda vergi kaydı 
mülgadır diyor. Bunu reyinize arz ediyorum. (Muva
fık sadaları) 

MADDE 1. — Belediye İntihabatmda vergi şartı 
mülgadır. (Kabul sadaları) 

REİS — Madde kabul edildi efendim. 
MADDE 2. — Müntehiplerin yirmi, azaların yir

mi beş yaşında olmaları kâfidir. 
REİS — Tadil teklifleri var efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — «Kâfidir» kelimesi yeri

ne «Şarttır» kelimesini koymalıdır. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Efendim ikinci madde hakkında beyanı mütalaadan 
evvel htitraden bir şey arz etmek isterim. Şu yapı
lan ufak tadilât hiç şüphesiz belediyelerin derdine de-
vasaz olacak değildir. Fakat bugün İçin, yeni intiha
bat için yeni kanun yapılıncaya kadar, münevver in
sanları belediyeye sokmayı temin edecektir. Bundan 
başka bîr şey değildir. Bendeniz daha evvelce, 1292 
tarihli kanunu tadil ederek, asrın ihtiyacına muvafık 
bir surette, şehir şehirlilerindir, esası üzerine bir ta
dilât yaparak Dahiliye Encümenine vermiştim. Maale
sef Dahiliye Encümeninde günlerce kaldıktan sonra çı
kıp buraya gelmedi. Eğer çıkıp da gelmiş olsaydı şu 
Meclisi Ali esbabı muvaffakiyeti meyanına bîr de Be
lediye Kanunu çıkarmakla bir şey daha ilâve etmiş 
olacaktı. Fakat herhalde bu kanun buraya gelecektir 
zannederim ve o çıkmadıktan sonra, şehirlerimiz bu
günkü gördüğümüz manzarai sefaletten ve pislikten 
kurtulamayacaktır hiçbir vakit. Çünkü bir defa her ne 
suretle tayin edilmiş olan belediye reisleri ve azaları, 
âdeta mutasarrıfların, kaymakamların, valilerin - Af
fınıza mağmren diyeceğim, çünkü bu hakikattir - ve-

[ kil harçlarıdır. 
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HAMDİ NAMIK. BEY (İzmit) — Reddederiz 
efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Öyledir. 
Binaenaleyh yavaş, yavaş halka, halkın hukukunu 
verdiğimiz bir zamanda, ihmal edilemeyecek bir kay
dın ilâvesini Heyeti Celİleden istirham ederim. O da, 
belediyelere aza olacakların sinni yirmi beş olduğu 
gibi okuyup yazmasını da şart kılmalıdır. Elhamdülil
lah bugün memleketimizin her yerinde okur - yazar 
adamlar artık vardır. Okuyup - yazmak kaydının da 
ilâvesi elzemdir. Binaenaleyh arkadaşlarımızdan Ne-
bil Efendinin böyle bir takriri vardır. O takririn oku
narak kabul edilmesini teklif ederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, bir 
şey söyleyeceğim. Vehbi Bey buyurdular ki, (Şart) 
kelimesi konsun. Şart deyince mutlaka mucibince amel 
lâzım gelir. Müntehibin yirmi, azanın yirmi beş ya
şında olmaması gibi, şartın hilâfına çıkılmak ihtimali 
varit olduğundan «Kâfi» tabiri muvafıktır, kalsın. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın. Müzakere kâfi görüldü. Şimdi ikinci madde hak
kındaki takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celİleye 
İkinci maddenin berveçni zir tadilini teklif ede

rimi : 
MADDE 2. — Müntehiplerin yirmi, azaların yir

mi beş yaşlarını ikmal ettikleri gibi aza olacakların 
okuyup yazması meşruttur. 

26 Eylül 1336 
Karatıisarısahİp 

Nebil 
REİS — Efendim, Nebil Efendinin takririni na

zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Takriri nazarı 
dikkate alındı. 

Efendim bir takrir daha var okuyayım : 
B. M. M. Riyaseti Celilesİne 

Karesi Mebusu Hasan Basri Bey ve rüfekasımn 
tadil tekliflerinin ikinci maddesinin berveçni zir tadi
lini teklif ederim. 

MADDE 2. — On sekiz yaşım ikmal eden her Os
manlı tnüntehip ve yirmi bîr yaşını ikmal edenler 
de müntehap olabilirler. 

Karesi 
Hacim Muhittin 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı mütalaaya 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalayaa 
alınmadı. 

ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Nasıl olurda on se
kiz yaşında birinin asa intihabına hakkı olur? 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bendenizin tek
lifimin üçüncü madde olarak okunmasını teklif edi
yorum. 

Riyaseti Celİleye 
«Müntehiplerin yirmi, müntehaplerin yirmi beş ya

şından dün olmamaları şarttır» suretinde tadilini tek
lif ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Bu takrir de nazarı dikkate alındı. 
tkinci bir takrir daha var. Fakat nazarı dikkate alınan 
ririn aynıdır. Okunmaya lüzum görmüyorum. 

Riyaseti Celİleye 
tkinci maddeye (Türkçe okuyup yazmak) cümle

sinin ilâvesini teklif ederim. 
Operatör 

Emin 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır

sın, nazarı dikkate alınmadı efendim. 
BİR MEBUS — Efendim köylere kadar belediye 

açacağız. Köylerde okuyup yazan yok ki, düşünmek 
lâzım. Rİca ederim. 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Beyin bir takriri 
vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, üçün
cü madde olarak teklif ediyorum. 

Riyaseti Celİleye 
Belediye Kanunundaki tadilâtı hazıraya berveçni 

âti bîr zeylin İlâvesini teklif ederim. 
Zeyl — Hiçbir iş ve sanatla meşgul olmayan es-

habı irat ve serserilerin intihap olunmak hakkı yok
tur. 

Menteşe Mebusu 
Doktor Tevf ik Rüştü 

(Ret sadaları) 
REİS — Efendim bunu nazarı mütalaaya alıyor 

musunuz? (Ret sadaları) Alınmadı. 
DOKTOR TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 

Anlaşılamadı efendim, izahat vereyim. 
REÎS — Müsaade buyurun, reddolundu ve tefhim 

ettim. 

DOKTOR TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
İzahat vereyim ki anlaşılsın. 

REİS — Efendim maddenin aldığı şekil okunacak
tır. 

MADDE 2. — Müntehiplerin yirmi, müntehapla-
rın yirmi beş yaşından dun olmaması ve azaların oku
yup yazmaları şarttır. 
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REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Yirmi beş 
yaşından dun olmamaları ve okuyup yazmaları şart
tır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Rica ederim, okuyup 
yazmak diyorsunuz. Memleketin neresine mektep aç
tınız ki okuyup yazmak istiyorsunuz? Bendeniz biliyo
rum ki bir çok kazalarda, bir tek kişi okuyan yok. 

REİS — Vehbi Bey müsaade buyurun. Nazarı dik
kate alınmıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Öyle ummiler 
var ki ulemaya taş çıkartırlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Nerede efen
dim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Kızılkilise, Ovacık ka
zaları hep bütün bu havali böyledir. Rica ederim, na
zarı dikkate alınmak demek, heyetçe kabul edilmek 
demek değildir. Nazarı dikkate alınır. Fakat müzake
re edilirken elli kere kabul edilir, sonra yine reddedi
lir. Rica ederim. Olmazsa, «okuyup yazan tercih 
olunur» diyelim. 

MADDE 2. — Müntehiplerin yirmi, azaların yir
mi beş yaşından dun olmamaları ve azaların okuyup 
yazmak bilmeleri şarttır. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Mad
de kabul edilmiştir efendim. 

BİR MEBUS BEY — Lisanı resmî deyiniz efen
dim. 

REİS — Efendim onu vaktiyle söylemediniz. Mü
saade buyurun, üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3. -— Bu maddelere mugayir fıkarat hü
kümsüzdür. 

FUAD BEY (Çorum) — Efendim bendeniz bu 
maddenin tayyini teklif ediyorum. Çünkü Vehbi Be
yefendi kanuna serlevha olmak üzere «Filân tarihli 
yani doksan iki tarihli kanuna zeyldir» serlevhasını 
koymasını teklif ettiler. Heyeti Ce)İleniz de kabul et
ti. Zeyli kanuniyle 92 kanununun bu maddelere mu
halif mugayir olan cihetleri tadil edilmiştir. Binaen
aleyh bu, lâğvdir. Bendeniz bunun tayyini teklif edi
yorum ve bu hususta bir de takrir verdim. (Muvafık 
sadaları) 

REİS — Efendim başka mütalaa var mı? Üçün
cü maddenin tayyı teklif olunuyor. Tayyım kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. Üçüncü madde olmak üzere iki teklif var
dır. Simdi onları okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Belediye Kanununa zirdeki maddenin ilâvesini tek

lif ederim. 

MADDE 3. — Verilen reyler mecmuu nun s ulusa-
nından fazlasını kazananlar meyanında en çok reyi 
bulunanlar aza olurlar. Son İki aza arasındaki reyler 
müsavi oldukları takdirde ikisi üzerinde tekrar inti
hap icra edilir. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

(Ret sadaları) 

REFİK BEY (Konya) — İzahat versinler. 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, biz 92 

tarihli Belediye Kanununu kaldırmıyoruz, lâğvetmiyo
ruz. Bunda intihabatın tarzı İfası tamamen münderiç
tir. O şerait eski Belediye Kanunundan kalmış de
ğildir. Binaenaleyh intihabat nasıl olacak tarzında 
böyle maddeler ilâve etmek bendenize* caiz değildir. 
Burada emlâk vergisiyle sin meselesine dair bir kaç 
madde zikrettik, o kadar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bizim eski ka
nunda bir esas var mı? Nasıl efendim? Müsaade bu
yurun, rica ederim. «Rey verenler mecmuunun reyini 
şu kadarını kazananlar mebus veya aza olabilir» kay-
di var mıdır bizim kanunlarımızda? 

HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — Belediye Kanu
nu bittabi şekli hazırında kalacak değildir. O, birinci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar, tadil edilme
si lâzım gelen yerleri, tabiî tadil edilecektir. Bunu o 
vakit nazarı itibara almak lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Eğer Basri Bey 
biraderimizin şu son sözü söyleyeceğini bilmiş olsay
dım, benim gayetle derin olan kanaatimi ortaya ko
yarak, böyle şeylerle bu zamanda uğraşmayalım der
dim. Halbuki Basri Beyle görüştüğümüz zaman, hat
ta Şükrü Bey de vardı, dedim, canım intihapla uğra
şılacak zaman mı var? Aman dediler, öyle belediye 
reisleri, öyle belediye azaları var ki bunların elinden 
belediyeleri kurtarmanın elzemiyeti muhakkaktır. 
Onun üzerine ben de kendilerine taraftar oldum. Ma
demki bütün mesaile, kavaide rağmen intihabatı ter
cih ediliyor dedim ve kendileriyle beraber oldum. Şim
di halbuki diyor ki; en lüzumlu olan bir işi yarma bı
rakalım, sonra varsın Hükümet intihabat kanunu ya
parken bu işlerle meşgul olsun. Binaenaleyh deminki 
sözlerimi maalesef tekrara mecburum. Halbuki inti
habat yolunda olmazsa, azalık, mebusluk nasıl yolun
da olur? Bakınız demincek arz etmiştim. Bu intihabat 
için kütüphanelerde ciltlerle kitaplar dolmuştur. Bu 
intihabat mesaili İçin. Halbuki şurada münhasıran şu 
esası kabul edelim diyorum,. 
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Burada teklifim, intihaba gelenlerin reyleri mec-
muunun sülüsanından bir fazlasını kazananlar itibariy
ledir. Eğer bunu henüz memleketin bugünkü ahval ve 
halkımızın alışkın bulunmaması gibi nokta i nazardan 
pek çok görürseniz, nısfından bir fazlasını kabul ede
lim. Son iki aza, meyanında eğer tesavii âra vukubu
lur sa intihabat yeniden vukubulur. Bu gibi şeylerde 

mukadderat kuraya bırakılamaz. 
REÎS — Efendim Mecliste ekseriyet kalmamıştır. 

Takrirler ve maddeyi reye arz edeceğim, fakat ekseri
yet yoktur. Salı günü bermutat içtima edilmek üzere-
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Sadi : 6 Badezzeval 
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