
D E V R E : I CİLT : 11 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Kırk yedinci İçtima 

7.7.1337 Perşembe 

Münderecat 
Sayf 

1. — Zaptı sabık hulâsası 148:149 
2. — Azayı Kiram muamelâtı 151,161,183 
1. — Mebuslardan bâzılarına izin ve

rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 151,161 
2. — Kırk yedinci içtimada icra kılman 

yoklamada haiır bulunmıyanların isimleri 
3. — Lâyihalar 
1. — Erzurum vilâyetinde iki nahiye 

teşkiline dair kanun lâyihası 
2. — Şüheda ailelerine arazi itasına 

dair kanun lâyihası 
4. — Teklifler 
1. — Erzurum Mehusu Sa'li'h Efendinin, 

Seferberlik halinde, üniera ve zâbitanm 
maiyetlerinde istihdam edecekleri neferle
re dair kanun teklifi (2/330) 

2. — Antalya Mebusu Mustafa Bey ve 
rüfekasmın, Antalya Elektrik Şirketi im
tiyazının feshine dair kanun teklifi 
(2/329) 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Her evde ipekten mamul ve Hükümet
çe satılan bir Osmanlı Sancağı bulundu
rulmasına dair kanun teklifi (2/331) 

5. — Tezkereler 151,161 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Dedemoğlu karyesinden Hacı Ahmedoğlu 

183 
150 

150 

150 
150 

150 

150 

150 

Hüseyin hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

Sayfa 

151 
2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Bozkır'ın Ekişc karyesinden Reeeb hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi 151 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Seydişehir'in Çavuş karyesinden İsa oğul
larından Ali mahdumu Osman ve îsmail-
oğlu Mehmed ve arkadaşları haklarındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 151 

4. — Maha'kimi Adliye teşkilâtı hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 161 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Burhandede mahallesinden Ha
cı Hüseyin ve rüfekasma dair evrakın iade 
edilmesi hakkında Adliye Vekâleti tezke
resi 161:162 

6. — Sualler, cevaplar 162 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Kale
bentlerin kürek cezası gördüklerine dair 
sual takriri ve Adliye Vekili Refik Şevket 
Beyin şifahi cevabı 162:164 



1337 C : 1 
Sayfc 

4. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın îsmil karyesinden İbrahimoğlu 
Nuri'nin evrakı 'hükmiyesinin •'gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası _ 151:152 

5. — Hıyaneti vataniyedeıı mahkûm 
Ereğli'nin Taşağıl köyünden Hacı Bekir-
oğlu Hacı Me'hmed'in evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 152 

6. — Hıyaneti vataniyedeıı mahkûm 
Soke'li İpokrat hakkındaki evrakı hükmi -
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 152:160 

. 7. — Anavatana iltihak eden arazide 
icra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 172:182 

î : 47 7 . 7 . 
Sayfa 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Erzurum Kadısının azli sebebine 
dair Heyeti Vekileden sual takriri ve Ad
liye Vekili Refik Şevket 'Beyin şifahi ce
vabı 164:168 

7. — Muhtelif evrak 150 
1. — İzmit'in istirdadı münasebetiyle 

muhtelif yerlerden gelen tebrik telgrafları 150 

8. — Mazbatalar 150,151,172 
1. — Kozan Me'busu Doktor Fikret Be

yin, Her vilâyet merkezinde bir hastane 
tesis olunmasına dair 'kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/316) 150 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Mebusların kendi livalarında vazi
fe! teftiş ve tahkiki icra ede'bilmeleri hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/817) 150:151 

3. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Kanunu Cezanın 201 nci 
maddesinin 22/Mayıs/1327 tarihli zeylinin 
tadiline dair kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/313) 15.1 

REİS — Efendim Celseyi Küşadediyorum. 
Zaptı sabık okunacak. 
(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Mahmud Said 

Bey tarafından okundu.) 

İ. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendi tarafından yok

lama icrasından sonra küşadedilerek zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. İz
mit'in istirdadı dolay isiyle mevrut tebrik tel
graflarına cevap yazılması tensip ve müskiratın 
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i. — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı as-

kerîyesiyle firar eden efrat hakkında ka
nun lâyihası ve Müdafaa! Milliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 168-171 

men'inden dolayı İstanbul Hilâliahdar Cemiyeti 
merkezinden mersul teşekkürnamc kıraat edil
di. Aydın Mebusu Doktor Mazhar Beyin muha
cirinin emvali metrûkeden istifade edebilmele
rine, Clazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi 
Efendinin hizmeti maksure erbabından olan 
Mücaz talebei ulûmun tabur imamlıklarında is
tihdam olunmalarına.ve Maraş Mebusu Arslan 
Beyle rüfekasmm Maraş mektebi idadisi riya
ziye muallimi merhum İlayrullah Efendi ailesi
ne hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair teklifi kanunileri Lâyiha Encümenine, Pa
lu kazasından iki nahiyenin Çapakçıır kazasına 

B Î R İ N O Î CE&SE 
Açılma saati : 2,25 sonra 

REİS — îkinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ragıb Bey (Kütahya) 

- 148 
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raptı hakkındaki teklif Dahiliye Encümeni maz
batası mucibince Dahiliye Vekâletine, hıyaneti 
vataniyeden mahkûm Nevşehirli Hüseyin Hüs
nü Efendi hakkındaki evrakı hükmiye Ad
liye Encümenine havale ve hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Musaoğlu Mehmed, Hacı Alioğlu Ömer, 
Ali ustaoğlu Bekir, Ahmedoğlu ismail, Tahir-
oğlu Hüseyin, Cansız Mehmed, Mehmedoğlu tsa, 
Mıgırdıç hakkındaki Adliye Encümeni mazba
taları Ruznameye ithal olundu.. Erzurum Me
busu Salih Efendinin Cevami hademesinin tez
yidi maaşları hakkındaki teklifine dair Seriye 
Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye kıraatle 
kâfi görüldü. 

Bilâhara memurin muhakematına mütaallik 
lâyihai kanuniyenin birinci maddesi hakkında 
müzâkere cereyan ederek nazarı dikkate alman 
iki takrir mucibince tadil edilmek üzere birinci 
madde encümene iade ve kanunun mevaddı sai-
resi kabul olunarak teneffüs için Celse tatil 
olundu. 

ikinci Cehe 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inikat Memurin muhakematı Kanununa encü
menin vermiş olduğu unvan ile birinci maddesi 
aynen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 
edildi. Badehu belediye etibbasmm belediye 
meclisinde azayı tabiîye olarak bulunmasına 
dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilmiş 
ise de; Karesi Mebusu Vehbi Beyin teklifi veç
hile bu hususa mütaallik olan tekâlifi kanuniye 
ile müzakere edilmek üzere Dahiliye Encüme
nine iadesi karargir oldu. 

Nüfus vukuatının cezayı nakdiden affına 
dair olan lâyihai kanuniye dahi müzakere edile
rek maddeleri tadilen kabul olunup birinci mü
zakeresi ikmal edildi. 

Divanı Riyasetin mezuniyete mütaallik kararı 
tensibolundu. Dördüncü Şube Reisi Rıza Nur Be
yin şubenin içtima ettirilmesine dair takriri üze
rine müzakere cereyan ederek şube ve encümen
lere devam etmiyen âza hakkında dahi Heyeti 
Umumiyeye devam etmiyeııler misillû kıstel
yevm usulünün tatbik edilmesi takarrür ederek 
Perşembe günü içtima etmek üzere saat (6,5) de 
Celseye nihayet verildi. 

tkinei Reisvekili Kâtip 
Faik Mahntud Said 

Kâtip 
Haydar 
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REÎS —- Zaptı sabık hakkında söz istiyeft 

var mı? (Kabul sesleri) zaptı sabıkı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık kabul 
edildi. 

SIRRI B. (îzmit) — Ruzname hakkında bir 
şey arz edeceğim, müsaade buyurulur mu? Altı 
ay evvel sülüsanı müddeti cezaiyelerini ifa eden 
mücriminin mazharı affolmaları hakkında bir 
kanun vardı.... 

REİS — Ruznamede dâhildir. 
SIRRI B. (Devamla) —- Arz edeceğim... Ge

çen gün yine sırası gelmişti, bugün yine görü
yorum ki, 13 ncü maddeye atılmış... 

REÎS — Efendim, sırası ne zaman gelirse 
müzakere edilir. 

SIRRI B. (Devamla) — Fakat bugün müza
kere edilmesi lâzımgelirdi. 13 ncü maddededir. 
Binaenaleyh, altı ay daha beklemek lâzımgelecek, 
sırası glemek için. 

NAFİZ B. (Canik) — Usulü müzakereye dai/ 
söyliyeceğim, müsaade Duyuruluyor mu? 
- Adliye Encümeninden gelip ruznameye-.ithal 
edilen evrakı hükmiye var. §imdiye# kadar 
Adliye Encümeninden Meclisi Aliye gelen ev
rakı hükmiye evrakı varide mey anında mevzuu 
müzakere oluyor ve derhal çıkarılıyordu; bu tea
mül şeklinde idi. Malûmuâlileri Adliye Encü
meninden buraya gelen evrak, hiyaneti vataniye-
ye mütedair evrakı hükmiyedir. Binaenaleyh 
bunların diğer mevadda tercihan müzakere ve 
intacı lâzımdır. Çünkü mevaddı müstaceleden-
dir. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Yunan meza
limine dair Heyeti Vekileden bir sual takririm 
vardı. Malûmuâliniz sual takrirlerine muayyen 
bir müddet zarfında cevap vermek mecburiyeti 
vardır. Bir hafta geçtiği halde cevap gelmemiş
tir. Rica ederim, Heyeti Vekile cevap versin ve 
kendilerine tekiden tebligat icra edilsin. 

TAHSİN B. (Aydın) — istiklâl mahkemele
rinin müzakeratı geçen hafta ruznamesinin birin
ci numarasını teşkil ederken Müdafaai Milliye 
Vekili mevcudolmadığı için bugüne kalması ka
rarlaştırılmıştı. Bugün evvelbeevvel bunun 
mevzuubahsolması lâzmıgelirken yine mey
danda yoktur. Halbuki malûmuâliniz taşralarda 
İstiklâl mahkemelerinin vücudunu icabettirecek 
birçok ahval vardn\ Bâzı kumandanlar yuvasız 
arslan halini almıştır. Binaenaleyh istiklâl mah-
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kemeleri hakkında müzakerenin teşriini ve ilk 
ruznameye ithalini teklif ederim. 

RE.ÎS — Peki efendim, tesri ve tekidedelinı. 
Cumartesi günü Müdafaai Milliye Vekili huzu-
riyle müzakeresine devam ederiz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bendenizin de bir ay evvel Eoma'da bâzı 
zevat tarafından akdedilen kongre hakkında Ha
riciye Vekâletinden bir sualim vardı Tamam bir 
aydır. Suale cevap verilecek mi, verilmiyecek 
mi? Zannederim ki, sualler hakkında Nizanma-
mei Dahilî ahkâmının tatbik ve takibi Riyaseti 
Celileye ait bir vazifedir. Bunun ifasını rica 
ediyorum. 

REÎS — Peki, efendim. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bizim de 

bundan iki buçuk üç ay evvel Dursunbey kazası 
teşkilâtı hakkında bir sualimiz vardı, maatteessüf 
ona da bir cevap verilmedi. 

7. —ÜUHTELİF EVRAK 

1. — İzmit'in istirdadı dolay isiyle muhtelif 
yerlerden gelen tebrik telgrafları 

R^ÎS — izmit 'in istirdadı münasebetiyle bir
takım tebrik telgrafları vardır. Makamı Riyaset 
icabeden cevapları Heyeti Celileniz namına yazar. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Geldiği ma
haller zikredilmeli ki zapta geçsin. 

Tebrik telgraflarının geldiği mahaller : Me-
cidözü Belediye Riyasetinden, îzmit Belediye Ri
yasetinden, Niksar Kaymakamlığından, Erbaa 
Kaymakamlığından, Elâziz Müdafaai Hukuk Ce
miyetinden, Şeyh Sünusi Hazretlerinden, Dutlu 
Nahiyesi Müdüriyetinden, İsparta Belediye Ri
yasetinden. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Erzurum vilâyetinde iki nahiye teşkiline 
dair kanun lâyihası. 

RElS — Erzurum vilâyetinde Hodiçor nahi
yesinin ilgasiyle Sarıköy namiyle bir nahiye teş
kiline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye Dahiliye Encümenine, gönderiyoruz. 

2. — Şüheda ailelerin* arazi itasına dair ka
nun lâyihası. 

REÎS — Şüheda ailelerine arazi itası hakkın
daki Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye-
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yi Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

4. — TEKLİFLER 
flrBö> :lft S 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Sefer
berlik halinde ümera ve zâbitanın maiyetlerinde 
istihdam edecekleri neferlere dair kanun teklifi 
(2/330) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Emirber ve seyis neferleri hakkındaki teklifi ka
nunisini Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

2. — Antalya Mebusu Mustafa Bey ve rüfe-
kasının, Antalya Elektrik Şirketi imtiyazının fes
hine dair kanun teklifi (2/329) 

REÎS — Antalya mebuslarının, Antalya Elek
trik Şirketi imtiyazının feshedilmesine dair tek
lifi kanunilerini Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Her 
evde ipekten mamul ve Hükümetçe satılan bir 
Osmanlı Sancağı bulundurulmasına dair kanun 
teklifi (2/331) 

REÎS — Operatör Emin Beyin, Osmanlı San
cağına dair teklifi kanunisini Lâyiha Encümeni
ne, gönderiyoruz. 

8. — MAZBATALAR 

7, — Kozan Mebusu Doktor Fikret Beyin, 
Her vilâyet merkezinde bir hastane tesis olunma
sına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/316) 

REÎS — Kozan Mebusu Doktor Fikret Be
yin, Her vilâyet merkezinde bir hastane küşadı 
hakkındaki takririnin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatasını Sıhhiye 
ve Dahiliye encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Mebusların kendi livalarında vazifei teftiş ve 
tahkiki icra edebilmeleri hakkında kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/317) 

REÎS — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Mezunen dairei intihabiyel erinde bulu
nan mebusanm kendilerine vâki olacak şikâyet
leri tahkik eylemeleri hakkındaki teklifinin mu
vafık olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası var, Bu bir kanuni esasi meselesidir. Çim-
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kü; mebusanın salâhiyetlerini tevsi etmek de
mektir. Binaenaleyh Kanuni Esasi Encümenine 
gönderiyoruz. 

3. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Kanunu Cezanın 201 nci maddesinin 
22 Mayıs 1327 tarihli zeylinin tadiline dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/213) 

REİS — Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü 
Beyin, Kanunu Cezanın 201 nci maddesinin ta
dili hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası vardır, okunacak. 

FUAD B. (Çorum) — Müsaade buyurunuz 
Reis Bey! Fikret Beyin takriri hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatasının burada okunması lâ
zımdı. 

REÎS — Efendim, encümenlerden geldikten 
sonra okuruz. 

FUAD B. (Devamla) — Olamaz efendim, 
Nizamnamei Dahilîye muhaliftir. Encümen ge
rek reddetsin, gerek kabul etsin. Heyet muttali 
olacaktır. 

REÎS — Rica ederim Dahiliye Encümenine 
müracaat eder, noktai nazarınızı söylersiniz. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Karahisarı Sahip 
Mebusu Şükrü B»ey burada yoktur. Takriri oku
nuyor, kim sahabet edecektir? 

REÎS — O halde tehir edelim. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Dedem-

oğlu karyesinden Hacı Ahmedoğlu Hüseyin hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bozkır'
ın Ekişe karyesinden Receb hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Seydi
şehir'in Çavuş karyesinden Isaoğullarından Ali 
mahdumu Osman ve tsmailoğlu Mehmed ve ar
kadaşları haklarındaki evrakı * hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Adliye Vekâletinden mevrut bu ev
rakı hükmiyeyi Adliye Encümenine gönderiyor. 
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2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Sonra efendini, rüfekayı muhtere-
meden Mustafa Bey Karahisarı Şarki üç ay, 
Dursun Bey Çorum üç ay, Hacim Muhiddin Bey 
on beş gün, mezuniyet istiyorlar. Divanı Riya
set tasvibediyor. (Muvafık, sadaları) Efendim, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
muştur, efendim. 

4. — Konya'nın îsmil karyesinden Ibrahim-
oğlu Nuri'nin evrakı hükmiyesinin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Konya'nın îsmil karyesinden îb-
ralıimoğlu Nuri hakkındaki hükmün ref'ine dair 
Adliye Encümeni mazbatası okunuyor, efendim. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı üç sene kale

bentliğe mahkûm Konya'nın îsmil karyesinden 
îbrahimoğlu Nuri hakkındaki Konya Bidayet 
Mahkemesinin 2 Mayıs 1337 tarihli 262 numa
ralı ilâmiyle evrakı müteferriası tetkik ve mü
talâa olundu. 

Müştekinin şikâyetinden maada delâili kanu
niye mevcudolmadığından tasdikine imkânı ka
nuni bulunmıyan hükmü mezkûrun ref'i ve se
bebi âhara mebni mevkuf olmadığı takdirde he
men tahliyesinin telgrafla mahalline işarı itti
fakla tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye 
teklif olunur. 

29 Haziran 1337 
Adliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinob 

Abdullah Azmi Şevket 
Kâtip Âza Âza 

Kângırı Sinob Konya 
Neşet Nâzım ' Hakkı Hami Refik 

Âza Âza Âza 
Biga Konya Antalya 

Hamid Musa Kâzım Hali] ibrahim 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — îlâm 
da okunsun. (Gürültüler) 

151 -
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REİS — Adlice Encümeni Mazbata Muhar

riri Beyefendi; izahat verir misiniz? 
ŞEVKET B. (Sinob) — Mazbata Heyeti 

Umumiyece kabul edildi, efendim. 
REİS — Evet efendim, karar kabul edilmiş

tir. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ereğli'
nin Taşağıl köyünden Hacı Bekir oğlu Hacı 
Mehmed*in evrakı hükmiyesinin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden dolayı mah
kûm Hacı Mehmed hakkındaki hükmün re f ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Ereğli'nin Taş-

ağıl karyesinden Hacı Bekiroğlu Hacı Mehmed'
in üç sene kalebendedilmesine dair Konya Mer
kez Bidayet Mahkemesinin 2 Mayıs 1337 tarihli 
ilâmiyle evrakı müteferrıası encümenimizce tet
kik ve mütalâa olundu. Şikâyetten maada delâ-
ile istinadetmiyen hükmü mezkûrun tasdikine 
imkânı kanuni olmamakla ref'i ve sebebi âhara 
mebni mevkuf olmadığı takdirde merkum Hacı 
Mehmet'in hemen tahliyei sebilinin telgrafla ma
halline işarı tensibolunarak tasdiki Heyeti ITmu-
miyeye teklif olunur. 29 Haziran 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket. 

Kâtip Âza) Âza 
Kângırı Konya Antalya 
Neşet Refik Halil ibrahim 

Âza Âza Âza 
Biga Konya Sinob 

Hamid Musa Kâzım Hakkı Hami 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Kabul sesleri, muvafık sesleri) Kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Neyi 
tasdik ediyoruz a beyim? Bu beraet kararını ni
çin veriyoruz? Anlıyalım bir kere.. İlâm okun
sun. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Encümen 
tetkik etmiş, vermiş kararı, j 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, mazbata j 
sarihtir. Yalnız şikâyetten başka birgûna delil j 
yoktur. Mahkeme şikâyet üzerine hüküm ver- ! 
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mistir. Binaenaleyh bu hüküm tasdik edilemez, 
bundan dolayı reddedilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cü
rüm nedir? 

ŞEVKET B. (Sinob) — Cürüm, hâdisei is-
yaniyede fer'an zimethal olmak. 

REÎS — Mazbata kabul edilmiştir. 
NAFÎZ B. (Canik) — Efendim, evrakı hük

miye malûmâliniz hiyaneti vataniyeye mütedair
dir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müzakereye 
dair söz söyleniyor halbuki. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Hayır efendim, usu
lü müzakereye dair söylüyorum. 

Şimdi, mahallinden bir hüküm verilmesiyle 
mahkeme şüphesiz hükmünü, noktai nazarını 
esbabı sübutiyeye iktiran ettirmiştir. Encüme
ni Adliye ise esbabı sübutiye yoktur, diyor. 
Binaenaleyh Heyeti Aliyeniz hakemdir. Hakem
lik ise yalnız el kaldırmakla olamaz. Hüküm 
okunmalıdır. Şahitlerin şahadeti okunmalıdır. 
Bakalım mahkeme hangi sebep üzerine istinad-
etmiş. Ondan sonra hakem vazifesini bihakkin 
yapmış olalım. Yoksa hüküm okunmadan el 
kaldıracak olursak bu hükümlerin buraya gel
mesi bîsudolmuş olur. Adliye Encümenine sa
lâhiyet verelim, o, tetkikatı yapsın ve evrakı 
mahalline göndersin. Burada fuzuli şahadet 
yapmakta ne mâna var? Binaenaleyh her hal
de evrakı hükmiye okunsun. Bunlar esaslı rae-
saildir. Ondan sonra Heyeti Aliye hakem vazi
fesini ifa etsin. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — O halde 
Adliye Encümenine lüzum kalmaz. 

6, — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sökeli 
tpokrat hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye ^Encümeni mazbatası 

REÎS — îpokrat hakkındaki hükmün ref'ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Rum mahalle

sinden Çizmeci Mihal Papadakioğlu îpokrat '-
m üç sene müddetle küreğe konulmasına dair 
Söke Bidayet Mahkemesinden sâdır olan 13 Ni
san 1337 tarihli ve 67 numaralı ilâm ve evrakı 
müteferriası encümenimize tevdi kılınmakla 
tetkik ve mütalâa olundu. 
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Delâili kâfiyei kanuniyeye müstenidolmı-

yan hükmü mezkûrun tasdikine imkânı kanu
ni olmadığından ref'i ve sebebi âhara mebni 
mevkuf olmadığı takdirde merkum îpokrat 'm 
tahliyei sebilinin telgrafla mahalline işarı ten-
sibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif 
olunur. 

29 Haziran 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nâzım Refik 
Âza Âza Âza 

Antalya Sinob Konya 
Halil İbrahim Hakkı Hami Musa Kâzım 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, bu maz
batalar Meclisi Âlinize niçin geliyor? Elbet bir 
sebepten dolayı geliyor. Ya tasdik edilecek ve 
yahut reddedilecektir. Gerek tasdiki gerek red
di için bizim fikirlerimiz dolmalıdır. Bunun 
iein bir fikir edinmek lâzımgelir. Acaba biz de 
mesuliyet yok mudur, bu mesuliyet sözü bütün 
dünyadan kalkdı mı? Eğer bu adamların bir 
e'ürmii varsa, mahkeme bunlara doğru hüküm 
vermişse elbette Adliye Encümeni de onu na
zarı dikkate alarak hüküm verir ve Heyeti Umu
miye de bunu nazarı dikkate alarak hükmü 
tasdik eder. Yok eğer cürümleri yoksa buna hü
küm veren mahkeme niçin cürüm sabit olmadan 
hüküm vermiş? bu memurlarda hiç mesuliyet 
hissi yok mudur? Zavallı fukara gelir, aylarca 
hapishanelerde yatar, şurada, burada yatar. Ne
ticede evrakı- nakzedilir. Bunu sormak x ve anla
mak bizim vazifemiz, borcumuz değil midir? 
•mazbatalar burada okunur okunmaz hemen eli
mizi kaldıralım, ret, elimizi kaldıralım tasdik... 
Rica ederim bu mesele bizim vicdanımıza da 
dokunur. Bunlar okunmalıdır, bir fikir edinim; 
liyiz, ve ona göre rey vermeliyiz. Bunlar okun
malı, bigayrihakkin yatıranlar varsa, eğer cü
rüm yok da yatıyorlarsa müsebbiplerini mesul 
etmeliyiz, bir daha yapmasınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ka
nunda musarrahtır bu. 
; Dr. FİKRET B. (Kozan) — Efendim, ben
deniz Adliye Encümeninin kararını muvafık 
bulmuyorum. Çünkü mahkemenin verdiği hü-
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kümde noksan bir şey buluyorlarsa iade etsin
ler. Biz böyle af meselesi yapıyoruz demektir. 
Ve kanunen de doğru değildir. Biz hükmü ref '-
edemeyiz. Encümen ne noksan bulursa iade et
sin, oradan sorsunlar. Hükmün ref'i, hükmün 
ref'i... Böyle hükümler hep ref'olunuyor. BÜ 
doğru değildir. Kanundan matlup olan şey 
hâsıl olmuyor. 

SIRRI B. (İzmit) — Adliye Encümeni ta
rifi âlinizle Temyiz halini almış olur. 

FİKRET B. (Kozan) — Zaten Meclis o hali 
almıştır. 

MAZBATA • MUHARRİRİ ŞEVKET B. 
(Sinob) — Efendim, Hiyaneti Vataniye Kanunu 
ahkâmına tevfikan malhkemei bidayetten veri
len bilcümle hükümler Meclisi Âlice tasdik 
olunduktan sonra infaz olunur. Binaenaleyh 
gerek encümeniniz, gerek Meclisi Âliniz gelen 
evrakı bu noktai nazardan tetkik ediyor. Şu 
hakle hüküm muvafıkı kanun ve usul olarak 
verilmemişse bunu bittabi tasdik etmiyeceğiz 
ve edemiyeceğiz. Şu itibarla Meclisi Âli bir ke-
ro Mahkenıei Temyiz mahiyetindedir. 

İkincisi, efendim hâkimler içtihatlarından 
dolayı hiçbir zaman mesul olamazlar. Kendile
rine bir hiyaneti vataniye cürmü gelmiş ve bu
nu tetkik etmişler, muhakeme etmişler, bina
enaleyh bâzı esbap ve delâili subutiyenin mev
cudiyetine kaani olmuşlar, bu hükmü vermiş
lerdir. Halbuki biz evrakı tetkik ediyoruz. Bu 
evraka nazaran bu hipokrat; İngilizler Yunan
lılara para vererek, tayyare vererek yardım et
mişlerdir, diyor ve bunu da bir şahit söylüyor. 
Şimdi haddizatında bu bir cürüm müdür? Ve 
hiyaneti vataniye cürmü müdür? Ve sonra efen
dim bir şahitle sabit olur mu, olmaz mı? Bu ci
heti bir kere tetkik buyurunuz ve derecei sani
yede olarak delâili subutiye de mevcut değildir. 
Bir şahit ile de hükmedilemez. Hiyaneti Vata
niye Kanununun ikinci maddesini nazarı dik
kate alacak olursanız orada hitabe suretiyle ve
ya ayrı ayrı mütaaddit eşhasa söylenmek şar-
tiyle hiyaneti vataniye cürmü kavi en sabit ola
caktır. Şu halde bu meselede ne hiyaneti vata
niye cürmü vardır ve ne de mesele sabittir 
Binaenaleyh encümeniniz bu babta mahkemenin 
verdiği kararın ref'ini kabul etmiştir. Artık 
hakem Heyeti Âliyedir. 

BİR MEBUS BEY — Bu bir hiyaneti vata
niye cürmü teşkil etmez. Fakat, diğer bir cü,-
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rüm teşkil ederse Adliye Encümeninin hükmü 
ref'etmesi ve Meclisi Âlinin tasdik etmesi üze
rine o cürmün cezası ne olacaktır? 

ŞEVKET ıB. (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim. Eğer bu hiyaneti vataniye cür-
mü olmayıp da başka bir cürüm olsaydı encü
meniniz o ciheti gösterirdi. Ve nitekim bâzı 
evrakta bu ciheti göstermektedir. Ve zannedi
yorum bu yolda muamele edildiği de çok kere 
vâki olmuştur. 

Şimdi efendim bu meseleyi arz ettim. Tek
rara Ihacet yok zannederim. Bu adanı böyle 
bir söz söylemiş olsa dahi artık nasıl telekki 
edeceğinizi bendeniz burada söyliyemem. 

YASİN B. (Gazianteb) — Hiyaneti vataniye 
demek memleketin hayatı demektir. Bir tek 
söz söylese dahi kafasını ezmek lâzımdır. Bir 
tek şahit de kâfidir. 

REİS — Efendim, ilâmın okunmasını ister 
misiniz? (Hayır sadaları) (Okunsun sadaları) 

YASİN B. (Gazianteb) — Bendeniz şahidin 
ifadesinin okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — İlâmın okunmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Gürültüler) (Ret sadaları) 
(Ekseriyet yok sadaları) Reddolundu efendim. 

Adliye Encümeni mazbatasını • kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 

NAFİZ B. (Canik) —Biz mazbatanın yahut 
ilâmın okunmasını istiyoruz, hakemlik körü kö
rüne olmaz. 

REİS — Rica ederim, oturunuz yerinize. 
NAFİZ B. (Canik) — Böyle yaparsanız kö

rü körüne burada oturmayız, dışarı çıkarız, biz 
reyimizi istimal edeceğiz. 

REİS — Efendim ilâmın okunup okunma
masını reye koydum, ekseriyet kabul etmedi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Riyasetin 
vazifesine kimse müdahale edemez. 

NAFİZ B. (Canik) — Neyi reye koyduğu
nuzu biz bilmiyoruz. Efendi, bugün memleketin 
hayatı mevzuubahsoluyor. Tasdik edeceğimiz 
evrakı okuttur, ondan sonra kabul ederiz. 

REİS — Nafiz Bey gürültüye hacet yoktur. 
(Ekseriyet yoktur sadaları) Ekseriyet yok di
yorlar, yoklama yapacağım. 

ŞEREF B. (Edirne) — Reyde ekseriyet yok 
diyorlar. Yoksa rüfekada değil. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Makamı 
Riyasetin vazifesine müdahale edilemez efen
dim. (Reyde ekseriyet yok, sadaları) 
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REİS — İlâmın okunmasını reye koydum, 

ekseriyetle reddettiniz. Yani ekseriyet hâsıl ol
madı. İlâmın okunması kabul edilmedi efendim. 

Efendim, mahkeme ilâmının okunmasını ka
bul edenler lütfen iel kaldırsın, dedim. Ekseri
yet kabul etmedi. 

NAFİZ B. (Canik) — Bir daha reye koyma
lıydınız. 

REİS — Bir daha reye koyamam. 
NAFİZ B. (Canik) — Zatâliniz mazbatayı 

buyurdunuz. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 

Makamı Riyaset vazifesini bilir, rica ederim. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 

Usulü müzakere hakkında mâruzâtım var. 
Efendim, ilâmın umumunun okunması iddia

nın bir kısmı. Bir kısmı da fıkrai hükmiye ile 
bir şahidin ifadesinin okunmasıdır. Umum ilâ
mın okunması Riyaset tarafından teklif olundu. 
Kabulünde ekseriyet hâsıl olmadı. Şimdi diğer 
bir kısım kaldı. Fıkrai hükmiye ve şahidin ifa
desinin okunması; bunu reye koysunlar, bu lâ-
zımgelir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
okunması reye konmaz, okunmaması reye ko
nur. Okunması asıldır. İlâm buraya gelmiştir. 
Müzakere edilecek, Heyeti Celile hükmünü vere
cek, hükmünü vermek için okunmak zaruridir. 

Şayet okunması fazla görülüyorsa onu reye 
koyar. Esasen reye koymak yanlıştır. İlâmın 
okunması reye konmıyacak. Onun okunması 
asıldır. Eğer kanaatiniz kâfi gelir de okunma
masını talep ederseniz o vakit reye konur. Bi
naenaleyh reye konması fasittir. Okunması za
ruridir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Teamüle mü-
nafidir. Şimdiye kadar böyle... (Gürültüler) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyefendiler, 
mademki buraya bir ilâm geliyor. Tabiî okun
mak için geliyor. Sonra, burası ret veya kabul, 
diye rey verecek. Binaenaleyh, bir hüküm vere
bilmek için bir kanaat sahibi olmak lâzımdır. Bu 
gayet tabiîdir. İş itibariyle bütün ilâmların bu
rada okunması zannederim bizi bir Mahkemei 
Temyiz haline getirir, bu da doğru bir mesele 
değildir. Bu itibarla diğer vazifelerimizi ifa ede
meyiz. Çok işimiz vardır. Bunun için bendeniz 
mutavassıt bir fikirde bulunacağım. Okunmadan 
gidecek olursa haksızlık etmiş oluruz. Sonra 
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okunsa bile böyle okunan ilâmdan bir şey anla
şılmaz. Kimse bir şey anlamaz, ben anlamam. 
Yani onu tamimiyle anlamak ve kati bir hüküm 
vermek imkânı yoktur. Binaenaleyh, Adliye En
cümeninden çıkan bu mazbatalar tabolunmalıdır. 
Azayı kiram okuyup onun hakkında bir fikir 
edindikten sonra reye konmalıdır. O zaman her
kes reyini bir kanaati mahsusa ile verir Ona 
göre doğru bir iş görmüş olur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Meclisçe mü
kerrer halledilmiş bir meselenin tekrar halledil
mesi için uzun müzakereye lüzum yok, zannedi
yorum? Şimdiye kadar buraya birtakım hiyaneti 
vataniye evrakı geldi, ilâmlar okunup münaka
şa edildi. îlâmm münakaşası vazifeyi ihlâl eder, 
âdeta Meclis bir mahkeme halini alır, umuru 
mühimmeyi ihlâl eder, tehir eder, diyerek yal
nız Adliye Encümeni Mazbata Muharririnin iza
hatı kâfi görülerek reye konuldu. Hüküm tasdik 
ve ref'edildi, geçti gitti. Bu ilâmatı bugün tama-
miyle okuyacağız, diye bir karar verirsek hiya
neti vataniyeye mütaallik olan evrakın tetkikin
den başka hiçbir şeye vakit bulamayız. Sonra 
yalnız ilâmatın ve zabıt varakasının kâtip tara
fından okunması ile kesbi vukufa ihtimal yok
tur. Çünkü, bir defa insanın kendi okuması lâ-
zımgelir. Sonra cezanın muvafık surette tatbik 
edilip edilmediğini anlamak için yedinde birta
kım kavanini Adliye bulundurmak lâzımdır. 
Buna da imkân mutasavver değil ve bu ilâmatı 
yegân yegân mütalâa etmek, tetkik etmek lâzım-
gelir. Günler geçer. Yani zait bir münakaşa ile 
vakit geçirdiğimizi zannediyorum. Mademki, bir 
encümen vardır, ya encümene emniyet edilir, ya 
edilmez. Onların izahatı ya kâfidir, ya değildir. 
Binaenaleyh, o şey dairesinde tasdik edilmesini 
teklif ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, 
Hoca Efendi Hazretleri söylediklerimi söyledi
ler. Mazbata muharririnden izahat isteriz. Maz
bata muharriri beyin de izahatı kâfi gelmezse o 
vakit geçen sefer vâki olduğu gibi uzun uzadıya 
ilâm okunur. Yoksa bu her vakit olamaz. 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — 
Efendim, mademki, hüküm Meclisin tasdikine 
arz olunuyor. Mutlaka Meclisin ıttılaı lâzımdır. 
Çünkü, encümeninki ihzari bir şekildir. Tasdikini 
bize teklif ediyor. Yahut ref'ini teklif ediyor. 
Meseleye yegân yegân ve her azanın kesbi ıttıla 
etmesi lâzımdır ki, rey verebilsin. Başka türlü 
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olamaz. (Doğru, sadaları) Binaenaleyh, mücrim 
ya idam edilecek, yahut hakkındaki idam hük
mü ref'olunacak, ben görüyorum ki, hiçbirşeye 
burada imkân hâsıl olamıyor, zaten bu kanun-

| da o madde zikredildiği zaman Mahkemei Tem-
! yiz mevcut değildi. Binaenaleyh, kanunun o 
ı maddesini tadil ederek bu işleri Mahkemei Tem-
! yize vermekten başka çare yoktur, efendiler. 
ı Çünkü, tabedilmesi kâfi değildir. Çünkü, maz

batada ne yazılacak? Kâfi görülemedi, kâfi gö
rüldü, denilecek. Bundan ibarettir. Eğer maz-
l^ataya bütün ilâmın münderecatı geçsin dersek 

i abes olur. îlânı mevcuttur. İlâm okunacak. Bi-
. naenaleyh, mazbatanın tabolunması da kâfi de

ğildir. Binaenaleyh, biz Adliye Encümeninde 
1 hiyaneti vataniye kanununun o maddesini tadi-

len bir teklif yapalım. Bu gibi işler Mahkemei 
Temyize gitsin. Mahkemei Temyiz halletsin. 
(Doğru sadaları) başka türlü buna imkân yok
tur. (Doğrudur sadaları) 

MAHMUD SAÎD B. (Muş) — Efendim, bu, 
bugünün hâdisesi değildir. Maziye ve İstikbale 
maldır. Münakaşatın heyeti umumiyesinin baisi 
Adliye Encümeni mazbatalarının şekil ve tarzı 
tahriridir. Adliye Encümeninde bulunan rüfe-
kayi kiram mazbata muharriri muhteremi ale-

j litlâk delâili kâfiye istihsal olunamadı diye hük-
j mün ref'ine karar verildi demekle ve bu noksa-
| nı talep vukuunda kürsüden izahat itasiyle te-
I rain edeceklerine mazbata metnine esbabı muci-
: be ve mukniayı kâfi miktarda dercetmiş olsalar 
I bu münakaşat ve ihtilâfata meydan kalmaz. Bi-
j naenaleyh bu cihetteki noksanın ikmâlini encü

mendeki riifekayı muhteremeden hassaten rica 
ederim. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bu mesele hakkında 
daha uzun mübahasata lüzum görmüyorum. Ar
kadaşların dedikleri gibi Meclisi Âliye gelecek 

i her türlü evrakın ilânıatım burada okumakla 
I bu iş görülmüş olamaz. Efendim ilâm okunsa 

yine kâfi değildir. Binaenaleyh bâzı arkadaşlar 
da bihakkin vâkıf olmadığımız bir ilâm münde
recatı için Adliye Encümeni mazbatasiyle hemen 
el kaldırmasını reva görmüyorlar. 

Şimdi bunun ikisinin ortasını bulmak mese
lesine gelince : Adliye Encümeninin tetkik et
miş olduğu evrak ve ilâm hakkında Adliye En
cümeni azaları aralarında bir ihtilâf vâki olur
sa bu ihtilâf atı Meclisi Âlinize arz ettikleri va-
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kil, - sebebi dermeyan ederlerse tabiî - bu mesele 
hakkında tetkikat yapması lâzımgelir. Evrakı da 
okumalı. Her'sşçyi yapmalı. Fakat müttefikan 
Adliye Encümeninin kabul ettiği hükümleri tek
rar tetkika lüzum görmüyorum. Çünkü Adliye 
Encümeni bizim emin olduğumuz zevattan mü
rekkeptir ve akılları da erdiğine şüphe yok. Ka
mın eldedir bunların mütefikan kabul ettikleri 
şey tabiî burada okunacak Heyeti Umumiye de 
dinliyecek. Arkadaşlar noksan bir ciheti görür
se itiraz edecek. O zaman o ciheti nazarı tetkike 
alırız. . - , • • • «I 

Mademki'böyle şeyler oluyor, şimdi hor ilâ
mın burada okunmasını kabul ettiğimizde hem 
vakit kaybedeceğiz, hem de ilâmı burada oku
makla da, bu işin hakikatma vâkıf olamıyacağız. 
Ona da birçok şeyler lâzımdır. Binaenaleyh ben
deniz diyorum ki, encümenin müttefikan kabul 
ettikleri kararları encümenin mazbatası okun
duktan sonra itiraz edilecek bir cihet yoksa ilâ
mını okutmaya lüzum görmeksizin ret veya ka
bul, hej' ne ise o kararı vermelidir. Encümen 
azaları arasında, ihtilâf vâki olmuşsa, ve ekseri
yetle bir karar verilmişse bu daha calibi dikkat 
bir meseledir. Onun da ister ilâmını okursun!1/. 

ister reddedersiniz. Burada şimdi yeniden hep
sinin ilâmını okumak veyahut hiçbir şeyden ha
berimiz olmıyaraktan alelimiyya tasdik .etmek 
doğru bir şey değildir. Binaenaleyh encümenin 
vazifesini de gaspetmiyelim ve bizim vazifemizi 
de suiistimal etmiyelim. Binaenaleyh bu suretle 
idarei maslahat etmek lâzımgeliyor, zannediyo
rum. Yoksa ilâmı okunmakla bu iş bitmez, tet
kik etmek hakkı Heyeti Umum iyeye aittir. İhti
lâf olmazsa tetkik etmez ve kabul eder, lüzum 
gördüğü meseleyi de tetkik edebilir. Mutlaka 
her ilâmı okutmak doğru bir şey değildir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, mahallî mahkemesi hüküm vermiş. 
Adliye Encümeni hükmün ref'ini münasip gö
rüyor. Şu halde arada bir tearuz hâsıl oluyor. 
Bu noktai nazardan ilâmın okunmasını muvafık 
buluyorum. Mahkemei Temyiz meselesi başka, o 
ayrıca tetkik olunur. 

ŞEVKET B. (Sinob) --, Mahmud Said Bey 
biraderimizin beyanatı âlilerine encümen namı
na teşekkür ederim. Fakat Beyefendi düşünme
lidirler ki, mukarrerat iki suretle ittihaz olunur. 
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Ya menfi veya müspet olur. Müspet olursa ka
rarlarda delâil ve esbabı sübutiye dereolunur. 
Tasrih olunur. Tavzih olunur. Fakat bu gibi be-
raet kararlarında katiyen esbabı sübutiye ve 
delâil dercedilmez. Binaenaleyh biz diyoruz ki, 
bu mesele hakkında delâili kâfiyei kanuniye mev
cut değildir. Bundan dolayı ref'i lâzımgelir. 

İkinci biı mesele daha var. Bendeniz bunun 
için Reis Beyden de rica edeceğim, bu evrakı 
hüknıiycnin kâffesi okunsun ve şahidin şehadeti 
okunsun, Meclisi Âliye de bir kanaat gelsin. Bu
nu istirham ed.i.yorum. Yani Adliye Encümeni 
fena bir mvelcide kalmıştır. Her halde okunma
lıdır ve okunduktan sonra da bir kanaat gelecek
tir, buna şüphe yoktur. 

MAZHAK MÜFİT) B. (Hakkâri) — Efen
dim, mevzuu müzakere olan bu mesele için nite
kim m beyan buyurdukları sözler bu meseleyi 
halle kâfi değildir. Kimimiz dedik ki; Mahke
mei Temyize aidolsun; hıyaneti vataniye hakkın
daki o kanun tashih edilsin; bu ilâmlar beheme
hal tabı ve tevzi edilsin; fakat bu beyanat ve bu 
fikir ve bu mütalâatm bu hüküm üzerine tesiri 
yoktur. Mademki, ruznameye girmiştir ve ma
demki, burada mevzuubahsolmuştur, buna bugün 
bir karar vermek lâzımdır. Arkadaşlarımın beya
natı belki âti için bir fayda temin edebilir. Fa
kat bugün için bir fayda yok. Bunun çaresi, ma
demki, ilâmın heyeti umumiyesiııin kıraati reye 
konulduğu halde rüfeka kabul etmediler, reddet
tiler, ama usule muvafık olsun, olmasın redde
dilmiştir. Hiç olmazsa meseleyi halledebilmek 
için fıkrai hükmiye ve şahidin ifadesi okunsun 
ve bunun emsali de çoktur. Meclisimizde şimdiye 
kadar böyle yapıyorduk. Bu okunsun bunun 
üzerine ne diyeceksek diyelim, mesele bitsin. Fa
kat bu tarzı cereyan ve bu sureti devam tabiîdir 
ki, doğru değildir. Çaresini sonra düşünelim. 
Zannederim takrir de verilmiştir. Kabul ederse
niz fıkrai hükmiye okunsun. Meseleyi halledelim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var, okunacak. 

Riyaseti O el i ley e 

Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini tek
lif ederim. 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 
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kiyaseti Oelileye 

.Müzakerenin kifayetini ve evrakı hükmiyenin 
okunmasını teklif erlerim. 

Graziayıntah 
Yasin 

Kiyaseti Celileye 

Encümenin mazbatası okunduktan sonra hor 
ilâmın hulâsası dahi okunacak olursa -mesele ta-
mamiyle tavazzuh edeceğinden ol veçhile kabulü
nü teklif ederim. 

siird 
Nuri 

Kiyaseti Celileye 

Müzakere, kâfidir. Mademki ilâmın okunması 
gayrikanunidir ve kabul de edilmedi. Fıkrai 
hükm iyesinin okunması d e inek, Mahkemei Bida
yette olan üç azaya emniyet edip de on beş zat
tan terekkübeden âzayi muhteremeye itima.de.dil-
memiş olacağından Adliye Encümeni mazbatası
nın reye konulmasını arz ve talebederim. 

7 Temmuz 1337 
Niğde Mebusu 

Hilmi 

REİS — Şimdi efendim, verilen takrirlerde 
iki madde vardır, birisi müzakerenin kifayeti 
diğeri de verilen kararın okunup okunmaması 
meselesidir. 

iptida müzakerenin kifayetini reye koyaca
ğım, Sonra diğer fıkraları reye koyacağım. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, usulü müzakere hakkında bir şey arz ede
ceğim. 

Müzakerenin kifayetini reye koyun. Fakat 
fıkrai hükmiyenin okunmasını artık reye koynu-
ya lüzum yok, o asıldır, lütfen bendeniz istir
ham ediyorum, fıkrai hükmiye şimdiye kadar 
okunurdu, şimdi de okunsun. 

REİS — Peki efendim, müzakerenin kifaye
tini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. Fık
rai hükmiye okunacak: 

«icabı bilmüzakere, maznunun alevh t nokra t, 
İnönü muzafferiyeti üzerine yükselen halkın kuv
vei mâneviyesinden münfeilen İngilizlerin Yuna-
niîere bin tayyare vermiş olduğundan ve para ve 
şuveri saire ile muavenet etmekte bulunduğun

dan ve Yıınanilerin Eskişehir tepelerini tuttuk
larından bahsile muhtelif zamanlarda efkârı 
umumiye ve kuvvei mâneviyeyi tetmir ve tezel
züle uğratacak mahiyette gizlice ifadatta bulun
duğunu 've şu hareket, ise istihlâsı vatan uğrunda 
mücahede ve mücadelei milliyeye karşı suitesiri 
müeddi ve memleketin kuvvei maddiye ve mâ-
neviyesinin kesir ve tenkisine badi olmak itiba
riyle hiyaneti vataniye cürmünden mâdut bu
lunup zabıt varakası ve polis komiserliğinin 
jurnali ve ciheti mülkiyenin derkenarı muhtevi
yatı ve derecat üzerine vâki olan ihbarat delâ-
letleriyle sabit olmuş ve hareketi, Hiyaneti Va
taniye Kanununun, «Vaiz ve hitabet suretiyle 
alenen veya ezminei muhtelifede eşhası muhteli-
feyi sırran ve kavlen hiyaneti vataniye eürmü-
ne tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teş
viki suver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve 
tersimen irtikâbedenler muvakkat küreğe konur
lar.» diye muharrer olan üçüncü maddesinin 
fıkaratı mahsusası ahkâmına mutabık görülmüş 
olduğundan, işbu maddei kanuniyeye tevfikan 
üç sene müddetle muvakkat kürek cezasiyle ic
rayı mücazatma 5 Şaban 1339 ve 13 Nisan 1337 
tarihinden itibaren mevkuf kaldığı müddetin 
icrayı mahsubuna yirmi zabıt, elli ilâm harç
ları ki, ceman yetmiş kuruş masarifi muhakeme
nin maznundan istifasına vicahen ve müttefikan 
karar verilerek müddeiumumii mumaileyh hu
zuru ile ve ibarei kanuniyenin kıraatiyle alenen 
tefhim kılındı. 

9 Şaban 1339 
Reis 

Fahreddin 
Âza 

Mehmed Tevfik 

3 Nisan 1337 
Âza 

Rüşdü 
Zabıt Kâtibi 

Hamid 

Mahkemenin zabıt varakası 
Merkezî Liva Tahrirat Kaleminde müstah

dem Evrak Mukayyidi Aydınlı Peynircizade 
Mustafa Efendi, şehri hali Ruminin on ikinci 
Salı günü gecesi alaturka saat bir buçuk rad
delerinde polis dairesine müracaat ederek beya
natı âtiyede bulunmuştur : (Bugün Kemerciler 
içinde Derviş'in kahvesinde Tonşufes İbrahim 
ile kahve içerken harb meselesi açıldı. Merkum 
Derviş, İngiliz Yunan'a iki yüz tayyare vermiş, 
sakın bir fenalık yapmasın, dedi. Ben de, bu sö
zü kimden işittin diye sual ettiğimde, ben yerin
den işittim, ona da bir Rum söylemiş, dedi. Ben 
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ise, bu gibi sözleri başka tarafa söyleme, tay
yare filân para etmez, inşallah mahvolacaktır. 
Hangi Rum söylemiş ise meydana çıkarılsın 
ihbar edilsin) demekle kahveci merkum Derviş 
Muhsin derhal celp ve keyfiyet ledessual, kah
vesine gelen Maliye tahsildarlarından Halil Efen
diyle hasbihal sırasında mumaileyh Yunanlılara 
İngiliz yardım ediyor ve hattâ iki yüz tayyare 
vermiş diye söylediğini ve mumaileyhin bu sözü 
romlardan işitmek ihtimali olup kendisinden sor
madığını bilbeyan meselenin tenviri zımnında 
tahsildarı mumaileyh Halil Efendi dahi hanesin
den merkeze celbedilerek cereyanı mükâleme le-
det tahkik, bugün sabahleyin hasbelicap Rum 
mahallesi ahalisinden Cfavril sokağında mukim 
Çizmeci Îpokrat Papadakinin hanesine gidip av-
vali hazıradan mubahasa açılması üzerine mer- j 
kum îpokrat İngilizlerin Yunanlılara muavenet 
etmekle beraber bin tayyare verdiğini gazetede 
okumuş ise de inanmayıp yüz tayyare vermiş ol
sa gerektir. Diye söylediğini bugün sabahleyin 
dahi Yunan askerlerinin Eskişehir tepelerini yine 
tuttuklarını ve ajansın bundan dolayı gelmediği
ni ilâveten ifade ettiğini dermeyan etmekle mer
kum îpokratm merkeze izamı hakkında Rum ma
hallesi karakoluna yazılan rapor üzerine merkum 
izam kılınarak ihbaratı vakıa merkumdan ledel-
istifsar, îngilizin Yunan Ordusuna bin tayyare 
verdiğini mütevatiren işitmişse de inanmıyacağı-
nı ve Yunanlıların ilerlemek ciheti de bugün sa
bah alafranga on raddelerinde Ernespakinin kah
vesinde 4ülger Dimitri Kandilâ'dan işittiğini ve 
Kandilâ'da Halil Efendi hanın kahvesinde kı
raat olunan Rumiyülibare gazeteyi dinlemek su
retiyle işitip ve mezkûr gazete Giritli Muharrem 
Bey tarafından kıraat edildiğini söylediğini ispat 
eyledi. 

Meselenin mahiyetine nazaran tamiki tahkiki 
için Dülger Dimitri Kandilâ dahi bilcelp ifadesi
ne müracaat olundukta : Merkum Halil Efendi
nin Han kahvesine gitmediği gibi böyle bir gaze
teden de malûmatı olmadığını ve îpokrat'a bu gi
bi bir havadis de vermediğini beyan ve ifade ile 
îpokrat 'm iddiasını tekzibetmiştir. Merkum 
îpokrat ve Dülger Dimitri bilmuvaeehe ifadei 
sabıkasını Ipokrat'a karşı tekrar merkumun 
hilafı hakikat bu .sözü Dimitri'den kimin huzıı-
riylıe işittiği istifsarı keyfiyet edilerek kimse 
olmayıp her ikisi bulunduğunu dermeyan eyle
miş ve şu hale nuzaran îpokrat çizmecinin işbu 
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sözün sırf kendi tarafından çıkarıldığı tahkikat 
neticesinde anlaşılmış olmakla hakkında, mua-
melei kanuniye ifası zımmmda işbu zabıt vara
kası ziri tasdik ettirildi. 

11 -12 Nisan 1337 

Muavin vekili 
Hıfzı 

Kahveci 
Derviş 

Polis 
Mehmed 
Dülger 
Dimitri 

Tahsildar 
Halil 

Çizmeci 
îpokrat 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Adliye Encümeni meseleyi zaten güzel tetkik 
etmiş. (Reye koyunuz, sadaları) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, dikkat 
bııyurulursa îpokrat 'm cürmü kendi ifadesiyle 
sabit oluyor. (Ne söylemiş, sadaları) zabıt va
rakasında bin tane tayyare verildiğini işittim. 
Yüz tane verildiğini de ben söyledim diyor, ar
tık bunu söylediğini itiraf ettikten başka şa
hit istinıama da lüzum kalmıyor. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, müzakerenin kifayetine karar verildi. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efen
dim, bir defa îpokrat 'm söylediği şu söz zabıt 
varakasında okundu. Bu söz bir defa, bir cürüm 
müdür? Eğer cürüm ise hiyaneti vataniyeye te
mas eden bir cürüm müdür? Evvel emirde bu
nun halli lâzımgeîir. Binaenaleyh bu bir cürüm 
değildir. Çünkü; diyorki bu adam; İngilizler, 
Yunanhlar'a yardım ediyor, bin tane tayyare 
vermiş diyorlar, ama inanmıyorum. İhtimal ki, 
bu da doğru değil, yani ingilizler şu suretle 
yardım etmiş ve şu suretle para vermiş, artık 
buna karşı durmak imkânı yok, tarzında böyle 
bir hikâyede bulunmuş. 

MAZHAR MfÎPÎD B. (Hakkâri) — Ya Es
kişehir'i Yunan askerleri işgal etti dediğine ne 
dersinizi 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Rica ede
rim efendim, müsaade buyurunuz. 

Şimdi bu bir cürüm değildir ve cürüm teş
kil etmez. Farz edelim ki, bu bir cürüm teşkil 
etti. Cürüm teşkil ettiğine nazaran Hiyaneti 
Vataniye Kanununda hiyaneti vataniye cür-
münün husulü için ve falan cürüm hiyaneti va
taniye cürmüdür demek için mutlaka Meclisin 
meşruiyetine isyanı mutazammın olmalıdır. Ya
ni isyanı mutazammın kavlen, fiilen, tahriren 
harekâtta bulunanlar haini vatan addedilir, is-
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bu kanunun ahkâmına göre haklarında ceza 
tatbik edilir. Binaenaleyh evvelâ bu bir cürüm 
değildir. 

İkincisi, Hiyaneti Vataniye Kanununa temas 
eder bir cihet yoktur. Üçüncü, yalnız bu adam 
bana söylemiştir, diyor. Fakat kasdi ihanetle 
söylediğini teyideder bir delil de yoktur, bina
enaleyh Encümeni Adliyenin Ipokrat hakkında 
vermiş olduğu karar zannederim adilânedir, 
mahaza hakem Heyeti Âliyenizdir. İsterse tas
dik eder, isterse hükmü r e f eder. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey 
reye koyunuz. Yetmiş kere müzakere olundu. 

MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas) — Evrakın 
müfedına nazaran ortada bir cürüm vardır. Fa
kat hiyaneti vataniyeye temas etmiyor zanne
derim. Bu cürüm hiyaneti vataniyeden addolu
namaz. Bizim yapmış olduğumuz kanuna göre... 
Fakat bu cürümdür. «Teşvişi ezhanı mucip ha
vadisi kazibe neşri» hakkında zannederim Ceza 
Kanununda bir madde olacaktır. O madde mu
cibince muamele edilmek üzere mahkemei aide-
sine iadesi lâzımgelir. Lâkin hiyaneti vataniye 
değildir. Havadisi kâzibe neşrinden ibarettir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Gelsinler 
Meclisi dinlesinler de, ecnebiler adalet görsün
ler. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, İpokrat diyor ki ; Yunanlılara, İngi
lizler yüz veyahut bin tayyare alıyormuş. Bu 
lâkırdı hiyaneti vataniye olmaya da müteham
mil, fakat bir havadis sırasında safderunlukla 
söylenirse cürüm olmayabilir. Yalnız milletin 
kuvvei tedafüiyesini kesir makşadiyle söylen
miş olması ihtimali de vardır. Bunu takdir 
edecek biz değiliz, mahkeme bunu hiyaneti 
vataniyedir diye kanaat etmiş. Mahkemeye 
yanlış kanaatta bulunmuşsun demek zanne
derim bizim şeyimiz olamaz. Mahkemeye iti
madınız varsa bu bir cürümdür. Mahkemeye 
böyle kanaat etmiş ve hiyaneti vataniye cü
rümdür. Mahkemenin ilâmını tasdik etmek 
lâzımgelir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. Müzakere kâfidia*, encümenin maz
batasının reye vaz'mı teklif ederim maalinde-
dir. Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul edilmemiştir. 

ŞEREF B. (Edirne) — Meclisi Âlinizin ver
diği karar üzerine hiyaneti vataniye ceraimin 
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mercii rüyeti olmak üzere İstiklâl mahkeme
lerinin bulunmadığı yerlerde mehakimi ipti-
daiyeden sadır olan hükümler doğrudan doğ
ruya Meclisi Âlinize geliyor. Encümeni Ad
liyeye gidiyor. Encümeni Adliye bunları tet
kik ederek hulâsasını Meclisi Âlinize arz edi
yor. Binaenaleyh son söz " Meclisi Âlinizin-
dir. Âdeta evrakı tetkik ederken malûmu 
âliniz adeletin milliyeti yoktur adalet her 
yerde adalettir ve adalet her yerde muhiktir. 
Onun için adaletin milliyeti olmamak şartiy-
le Türkiye Büyük Millet Meclisi adaletin tim
sali olduğuna ispattır. Adaleti vermek için his
sinizle değil ancak pek metin olan şu varhğı 
yaratan kafanızla düşünmenizi istirham ede
rim. 

Şimdi şu fıkraya gelince : Bu benim itika-
tımca bir cürümdür. Bunda hiç şüphe yok, 
sebebi : Yurtlarımız yıkılırken, o yurtları 
müdafaa için şu varlık çarpışırken İnönü Mu
harebesinin muhataralı bir dakikasında bir 
rumun böyle müfsidane bir surette ve ince 
yollardan görünmeyen mânevi kanallardan 
doğrudan doğruya içimize fesat saçması her 
halde bir cinayettir. 

Sonra efendim itimat buyurunuz ki, Türk 
dünyasını, İslâm âlemini hiçbir kudret ve 
kuvvet yıkmak salâhiyetini haiz değildir. Yı
kılmaz. Hariçten hiçbir kuvevt onu yıkamaz. 
Fakat bütün daima söylediğimiz veçhile mâ
nevi kanallardan düşmanlarımız gayet ince 
yollardan, propaganda ile aramızda rahneler 
açmak ve şu suretle kuvvei mâneviyemizi, yı-
kılmıyan kollarımızı yıkmak için yollar ya
pıyorlar. Muvaffak olamamakla beraber buna 
katiyen dikkat edelim ki, hiç ümidetmediğimiz 
halde serap gibi, hayal gibi böyle birtakım şey
ler yapıyorlar. Şu halde bu adamın ıcürmüne 
gelince : Mahkeme bu adamın cürmünü yalnız 
zabıt varakasına iptina ettirmiş değildir. Çünkü 
doğrudan doğruya harb devam ettiği sırada 
İngilizler Yunan'a tayyareler veriyormuş, yar
dım ediyormuş, para veriyormuş 'gibi ki, esasen 
bu sözün cereyanı bir cürümdür. Binaenaleyh 
bu adam tamamiyle mücrim ve memleketimizin 
kuvayı müdafaasını kesretmek için propagan
da yapmış bir mücrimdir. Bu sebebe mebni bu
nu bir meselei milliye olarak demiyorum. Bu 
adam memleketin kuvvei müdafaasını tahribet-
mek, kesretmek için propaganda yapmıştır ve şu 
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halde memleketimizde bir cürüm irtikâbetmek 
suretiyle bu adam bu işi yapmıştır. Benim itika-
dımca bu adam mücrimdir. (Mücrimdir, doğru
dur, sadâları) 

YASİN B. (Gazianteb) — Biz de bu adama 
merhamet ediyoruz, idam etmiyoruz, üç seneye , 
mahkûm ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) ^ Efen
dim, Adliye Encümeninin mazbatası okunduğu 
vakit Bidayet mahkemesinin kararınin doğru 
olmadığına, mahaza Adliye Encümeninin maz
batasının muvafık olduğuna kanaat etmiş idim. 
Sonra birinci maddeyi okudum, bu kanaati bi
rinci madde teyidetti. Fakat elimizdeki mecmu
anın ikinci cüzünde Hıyaneti vataniye Kanunu
na bir zeyil yaptık. Meclisi Âliyi tenvir için mü
saadenizle burayı okuyorum. 

(Kumandanların meratibi askeriye arasında 
itaat ve inzibat teminine matuf hukuk ve salâ
hiyetleri mahfuz kalmak üzere istihlâs ve is
tiklâli vatan ve hilâfet için müea'hede eden Bü
yük Millet Meclisinin amal ve maksadına mü-
nafi olarak düşman maksat ve menfaatini ter
viç, yollu teşviikat ve tahrikat ve ifsadatta bu
lunanlar ve memleketin kuvayı maddiye ve mâ-
ueviyesini her ne suretle 'olursa folsun kesir ve 
tenkise sây edenler ve düşman hesabına askerî 
ve siyasi casusluk edenlerle 29 Nisan 1336 ta
rihli Hıyaneti vataniye Kanununun muhtevi ol
duğu mevaddan dolayı maznunualeyh bulunan
ların icrayı muhakeme ve tenfizi hüküm salâ
hiyeti istiklâl mahkemeleri teşekkül eden mm-
takalarda mahakimi mezkûreye verilmiştir. El-
yevıu Bidayet .mahakimitıde derdesti rüyet bu
lunan mevat istiklâl mahakimine devredilmeyip 
Bidayet mahkemeleri tarafından intaeedileeek-
tir.) Binaenaleyh İstiklâl mahkemesi olmadığı 
için bu mesele Bidayet mahakimine aittir. Bi
dayet mahkemesinin bunun hakkında vermiş ol
duğu karar doğrudur. Bu adam haini vatandır. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) Deminden 
beri cereyan eden müzakerat ve münakaşat tat
biki adalette milliyetin nazarı itibara alnımı ya-
cağına en parlak bir burhandır. Adalet mefhu
mu af ve tesamuhla değil, kanunun tatbikiyle 
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tecelli eder. Biz bu adamın mahiyetine, milliye
tine bakmıyarak esas fiilini nazarı itibara ala
cak olursak bütün kanaatimMe hükmederiz ki, 
İpokrat dedikleri adam mücrim ve haini vatan 
bir adamdır. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Şe
ref Beyin buyurduklara gibi tam milletimizin 
hayat ve memat mücadelâtına devam ettiği bir 
sırada terdi t ve teşkik suretiyle halkın kuvvei 
mâneviyesmi bozacak mahiyette İngiliz tayya
relerinden, Yunan'm Eskişehir tepelerine geldi
ğinden bahsetmek zannederim en büyük ihaneti 
vataniyedir, içimizde bulunan ve bizim kuvvei 
mukavimemizi kırmak hususunda fevkalâde 
müfsidane tesmimat ile çalışan bu gibi yılanlar 
emin olunuz ki, affa mazhar olmakla değil tec
ziye edilmekle vazifemizi ifa etmiş olacağız. Ri
ca ederim böyle halkımızın kuvvei maııeviyesi-
tıi kırcı bir tarzda idarei kelâm odeıı bir haini 
siyasi hakkında uzun uzadıya münakaşatta bu-
'lunmıyalım. Mahkemenin vicdanına, kanaatine 
istinaden verdiği hükmü teyit ve tasdik ede 
lim. Taki sînei vatanda banman bütün hainler 
cezayı sezasını görmüş olsun. Af ve müsamaha 
artık memleketten kalksın, binaenaleyh bende-
nizce mahkemenin kararının heyeti nıuhterenıe-
ce kabul ve teyidini teklif ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... (Kabul sadâları) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ev
rak okunduktan sonra müzakereye lüzum yok
tur. Reye koyHınuz. Adliye Encümeninin maz
batası bu hükmün ref'ine dairdir. (Ret sadâ
ları) 

REİS — Heyeti Aliyenizde olan cereyan 
başka mahiyettedir. Binaenaleyh Adliye Encü
meninin mazbatasını reye koyuyorum. (Ret sa
dâları) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret 
sadâları) Reddedilmiştir, efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - Hükmün 
tasdikini reye koyunuz. 

REİS — Şu halde efendim, hükmün tasdiki
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul sa
dâları) Ekseriyetle tasdik edilmiştir. 

On beş dakika teneffüs edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 



Î K Î N C t C E L S E 
Açılma saati : 5,00 sonra 

REtS — ikinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey Kütahya), Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
Divanı Riyasetin, mezuniyete mütaallik bir 

kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 

Mazereti meşrua ve kafiyelerine mebni, zir-
de esamisi muharrer zevata hizalarında göste
rildiği miktarda mezuniyet itası Divanı Riya
setçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisisanisi 

Dr. Adnan 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), üc malı. 
Ziya B. (Sivas), üç mah. 
REÎS — Abdülkadir Kemali B. (Kastamo

nu), üç ay : Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Ziya B. (Sivas), üç ay : Kabul edenler elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmiştir, efendim. 

i. — Mahakimi adliye teşkilâtr hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair t er a Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Efendim, Heyeti Vekileden bir tez
kere var. Bâzı levayihi kanuniye ile bâzı evrakı 
geri istiyorlar, tezkere okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesme 
Teşkili melıakim hakkında olup 1 8 . 1 . loo7 

tarihli ve 534 karar G/157 kayıt numaralı tez
kere ile Riyaseti eelilelerine takdim edilmiş olan 
lâyihai kanuniyenin bâzı tadilât icra edilmek 
üzere iadesine müsaade buyuru!masını Adliyi1 

Vekâletinin müraeaati üzerine, rica ederini efen 
dini. 

İcra Vekilleri Heyeti Iveisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

(Müdafaai Milliye Vekâletinden neden iste
niyor sesleri) 

REİS — Efendim, Adliye Vekâletinin müra
eaati üzerine Heyeti Vekileden isteniyor... İadeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 

ALİ SÜRURİ Wl\ (Karahisarı Şarki) — İade 
reye konmaz ki, efendim... 

REİS — Nizamname sarihtir efendim. Riya
setin vazifesine müdahale etmeyin rica ederim. 
Heyeti Umunıiyenin. reyi işarı ile vereceği karar 
üzerine verilir. 

ALİ SÜRURİ Et'. (Karahisarı Şarki) •— Reyi 
işarı yoktur, efendim. 

REİS - On iki senedir bu böyledir, efen
dini . 

5. ----- Ifiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Burhandede mahallesinden Hacı Hüseyin ve 
rüfekasma dair evrakın iade edilmesi hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS İkinci bir tezkere daha var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesino 

.Ahiren derdest edilen Konya usatmın icra 
edilmekte olan muhakemelerinde 19 Haziran 
1337 tarihli ve 2170 numaralı derkenar ile tak
dim kılmaü Taşbaşlı Hacı Hüseyin ve rüfekası-
na ait evrakı muhakemenin mütalâa ve tetkiki
ne ihtiyaç hâsıl olduğundan bahsile irsali Konya 
Müddeiumumiliğinden ba telgraf lüzum göste
rilmiş ve rüesayı usata taallûk eden mahkenıei 
mezkfı renin ehemmiyeti mahsusası itibariyle 
mümkün olduğu derecede tesriindeki lüzum ve 
viicup dei'kâr bulunmuş olduğundan evrakı mez-
kûrenin bir an evvel iadesi esbabının istikmal 
buyurulması ehemmiyetle arz olunur, efendim. 

Adliye Vekili namına Müsteşar 
Tevfik Fikret 
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KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — B u tez

kere de efendim, Adliye Vekili namına Müste
şar imzasiyle geliyor... 

REİS — Bu evrak Adliye eneünıenindedir. 
İsterseniz oraya havale edelim, onlar göndersin
ler; isterseniz doğrudan doğruya iade edelim.. 

Efendim tezkerenin Adliye Encümenine ha
valesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar, ka
bul edilmiştir. (Anlıyamadık sadaları) 

Efendim, tabiî burada buna dair malûmat 
yoktur, Adliye Encümeni müstaeelen bir mucip 
verir. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, kalebentlerin 
kürek cezası gördükelrine dair sual takriri ve Ad
liye Vekili Refik Şevket Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Efendim, İzmit Mebusu Sırrı Beyin 
bir sual takriri vardır, Adliye Vekili Bey cevap 
verecektir. (Takrir okunsun sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Kalebentlik cezasına mahkûm iken hapisa-
ııelerde kürek cezası çektirilmekte olan bâzı 
mahkûminin mevcudiyetinden haberdar mıdır, 
Adliye Vekâletinden şifahen sorulmasını teklif 
ederiz. 

29 Haziran 1337 
İzmit Amasya Amasya 
Sırrı Mehmed Ragıb Ham di 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, Sırrı Bey biraderimiz kale-
bendlik cezasiyle mahkûm oldukları halde kürek 
tfezası çektirilmekte olan bâzı mahkûmindeıı Ad
liye Vekâletinin haberdar olup olmadığını soru
yor; sureti mutlakada kalebentliğe mahkûm oldu
ğu halde; kanunun tarifi veçhile - yani ayakla
rında zincir olduğu halde - hidematı şakkade is
tihdam olunan ve binnetice kanuni tâbirle kü
rek cezası çeken fert yoktur; Türkiye'de kürek 
cezası - esasen kanunda musarrah olduğu halde -
şimdiye kadar tatbik edilmiyor. Bilmem Sırrı 
Beyin Başka maksatları nedir, onu -anlıyanııyo-
rum. (Sırrı Bey izah etsin sadaları) 

HAMDİ B. (Amasya) — Kalebendliğe mah
kûm iken efendim, şimdiye kadar bu suretle mev
kuf birçok adamlar vardır, 
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ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Devamla) — Müsaade buyurun efendim, Sırrı 
Beyin suali şudur : Kalebentliğe mahkûm iken 
kürek cezası çektirilen; halbuki kalebentliğe 
mahkûm iken kürek cezası çektirilen ve kürek 
cezasına mahkûm iken kalebentlik cezası çektiri
len tarifatı kanuniye dairesinde hiç kimse yok
tur. 

SIRRI B. (İzmit) — Aynı sakıf altında kü
rek cezasına mahkûm olan eşhas ile beraber ya
tırılıyor, demek istiyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Evet efendim, şurasını da arz ede
yim ki, kanunu cezamız, her cezanın infazı hak
kında ayrı ayrı maddelerde tarif atta bulunmuş 
iken, maalesef teşkilâtı adliyemizin noksanlığı 
ve maalesef bütün teşkilâtı adliyeden maksut 
olan ve tenfizi cezanın merkezi bulunan hapis
hanelere ehemmiyet vermemezlik yüzünden bu
gün, tevkif, hapis, kürek cezaları, ve yine bu
gün için kalebent cezaları maalesef bir yerde 
oluyor. Kanunumuzu açarsak hepsinin ayrı ay
rı tarifatı vardır. Fakat takibatı; - hepimizin 
bildiği şekilde - bunun aksidir. Şüphesiz bu da 
yoksuzluktandır. İnşallah vaktimiz olur da ayrı 
ayrı hapishaneler yaparız ve kanunu ayrı ayrı 
tatbika çalışırız, efendim. Bu; bizim için bir 
emeldir ve inşallah muvaffak da oluruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyura-
lur mu Reis Bey? 

REİS — Takrir sahibi söz söylesinler de.. 
SIRRI B. (İzmit) — Cezanın derecatı cünı-

lemizce malûmdur. Cezanın mahiyetine göre 
onu tecziye etmek de hükümetin vazifesidir. 
Fakat tarifatı kanuniye dâhilinde Hükümet 
mahkûmini tecziye etmek için, mahallî mahsu
sa malik değil ise bir adama acaba zulüm ve 
eza etmek de Hükümetin cümlei salâhiyetin
den olabilir mit 

Adliye Vekili Beyefendi Kalebentleri tari
fatı Kanuniye dairesinde tecziye edebilmek için 
kale olmadığından bahis buyuruyorlar. Fakat 
- zannediyorum ki - Hükümetin kalesi yok ise, 
kalebentliğe mahkûm olan bir mücrimi kürek 
cezalariyle yatırarak onu daha eşet bir ceza 
ile tecziye etmeye ne hak ve salâhiyeti vardır?... 
(Çok doğru, sesleri) 

Kalebentlerin tecziyesi şeraiti başka, kürek 
cezalılarının tecziyeleri şeraiti yine başkadır. 

m -
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Hükümetler cemi zamanlarda mücriminin 

cezalarını tahfif edegelmişlerken biz teşdit ile 
muamele yapıyoruz: 

Yani her hangi bir Hükümetin şiarına mu
halif harekette bulunmuş oluyoruz. 

Evvelce birçok kaleler elimizde idi; ve ka-
lebet cezalıları oıaya gönderirdik. Fakat şimdi 
kaleler elimizden çıktığı için kalebent cezalıla
ra kürek cezası çektiriyoruz. 

Ben zannediyorum ki ; Adliye Vekâleti elin
de kale olmadığından dolayı hafif olan bir ce
zayı teşdidetmek suretiyle; şu zemini, bir ze
mini mazeret addedebilsin eğer Hükümetin elin
de kale olmadığından dolayı tarif atı kanuniye 
dairesinde bu cüımü işliyenlere cezayı tatbik 
imkânı bulamıyorsa neden kalebentliği nefye 
kalbetmiyor da, tahvil etmiyor da küreğe tahvil 
ediyor 1 Hükümete yakışan mademki, o ceza
nın kabiliyeti tatbiki yesi olamıyor; o halde lütuf 
ile muamele ederek cezayı tahfif meselâ, anı 
nefye tahvil etmesi lâzımgelirdi... Bu mesele; 
hasseten vazıı kanun olan Heyeti Celileniz kar
şısında da müzakere edildikten sonra; - Ben
deniz böyle kalebendolanların eşet ceza ile kü
rek cezalıları arasında yatırılmasını muvafık 
görmüyorum. Siz de adalete neyi muvafık gö
rürseniz öylece karar veriniz ve Hükümeti o 
veçhile mumaleye mecbur ediniz. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Diyarbekir, 
Sinob ve Bodrum kaleleri kalebentlere tahsis edil
miştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Hükümetin tahsis 
ettiği bir, kaledir... 

ADLİYE VEKlLl REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, Sırrı Beyin tamamen fikir
lerine iştirak ederim. Kalebent cezalı, kalebent 
cezasını çeksin; kürek cezalı da kürek cezasını 
çeksin... Ve demin de arz ettiğim veçhile tarif atı 
kanuniye dairesinde iş yapalım : 

Yalnız bir noktai nazardan kendilerine arz 
etmek isterim ki : Adliye Vekâleti ne için kale
bentliği küreye tahvil ediyorda, mahkûmların 
lehine olarak nefye tahvil etmiyor diyorlar. Eğer 
Aliye Vekâleti böyle bir salâhiyeti haizse bende
nize bunun lütfen gösterilmesini rica ederim. Ad
liye Vekâleti; hüküm dairesinde tenfizi ceza ile 
mükellef bir vekâlettir. 

SIRRI B. (izmit) — Maksadım sizi tahtie de
ğil.... 
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ADLİYE VEKlLl REFİK ŞEVKET B. (De

vamla) — Bendeniz de vekâletten bahsediyorum, 
vekil demiyorum. 

Saniyen efendim, Sinob ve Diyarbekir kale
lerinden bahsolunuyor. Bendeniz bu kalebentlik 
eezasiyle geçen sene Umuru Cezaiye Müdiriye-
tinde bulunduğum zaman da iştigal ettim; maa
lesef eski kalelerin elimizde bulunmaması dolayı-
siyle bizde bu ceza hakkında kati bir karar itti
hazına imkân olmadığını gördüm. 

Adliye Vekâletine gelir gelmez Sinob ile mu
habere ettim ve oradan gelen diğer arkadaşlarım
la da görüştüm. Sinob'daki kale harab imiş bin 
sekiz .yüz lira kadar bir tamirata ihtiyacı var. 
O tamirat Dahiliye Vekâletine aidolduğu için 
parasını istedim. Zaten şu noktai nazar da cali
bi dikkattir. Bütün hapishanelerin âmiri yegâne
si, memurini tâyin etmek, içlerindekilerin huku
kunu muhafaza etmek, hülâsa kanun dairesinde 
insan koyup çıkarmak salâhiyeti Adliye Vekâle
tine ait iken, bunların idaresini Dahiliye Vekâle
tine vermek doğru değildir. Fakat teamül böyle. 
Bu baptaki kanun, tadil edilinceye kadar da böy
le olacaktır. 

Binaenaleyh; Dahiliye Vekâletinden tahsisatı 
lâzimesi alınarak Sinob Kalesinin tamiratı ikmal 
edilmedikçe, bugün, kalebentler hakkındaki ah
kâmı kanuniyenin infazını bendeniz mümkün 
görmüyorum. 

Bir noktai nazar daha var : Sırrı Bey arka
daşımız kalebent cezasının kürekle beraber kürek 
cezasının mahkûmlariyle beraber tatbik edildiğini 
söylüyorlar. Bendeniz de diyorum ki : Kalebent
lik cezası kalebentlikten daha hafif olan hapis 
mahkûmlariyle beraberdir; yani tefrik edilme
miştir. Kalebent eezasiyle, kürek eezasiyle, hapis 
cezası görenler arasında fark yoktur. Aynı koğuş 
altında aynı şerait altında maalesef çok fena bir 
tarzda hayat geçiriyorlar. 

DURAK B. (Erzurum) — Kalebantle kürek 
cezası arasında çok büyük fark vardır. 

ADLİYE VEKlLl REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim kalebentlik, kürek, müebbet 
kürek cezaları - tabiî idam da dâhil olduğu halde 
bunlar cinayet cürmüne ait cezalardır. Hapis yal 
nız cünhaya ait cezadır. Bendeniz diyorum ki. 
yirmi dört saat hapse mahkûm olanın yeri ne 
ise müebbet cezasına mahkûm olan adamın yeri 
de odur. Müebbet kürek cezasına mahkûm ola 
nnı yattığı yer de orasıdır, Bu da yoksuzduk 
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tandır. Ve vaziyeti umumiye budur. Başka bir 
şey değildir efendim. 

SIRRI B. (İzmit) — Meclisi Ali, şu izahat
tan sonra kalebentlerin kürek cezalariyle yat 
masına razı olacak mı, olmıyacak mı? (Hayır 
sadaları). 

ADLİYE VBKÎLt REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Efendim malûmu âliniz rüşvet 
cürmü bugün memleketimizin umumiyetle te-
n-effür ettiği bir cürümdür. Ve hepimizin asabı
nı titreten bir cürümdür. Rüşvet cezaları ta-
mamiyle kalebentliktir. Bugün Hazinei milletten 
her hangi bir suretle para yutanların, rüşvet 
faslına ait cezası, kalebent olduğu halde, 
kale yok diye bu cürmü irtikâbedenlerin serbest 
gezmelerine Meclisi Âli muvafakat ederse mesu
liyet size aittir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Kanunu tadil edelim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Kanunu tadil etmek salâhiyeti 
size aittir. Yalnız muvakkat vaziyetler dolayı-
siyle program bozulmasına taraftar değiliz. Bu 
Meclisin azayı faalesinden olmak lâzımgelen Ad
liye Vekâleti, kalebent cezasının infazı için yer 
bulmaya ve kürek cezasının hüsnü tatbiki için 
tedabir ittihazına ve bunlar için ayrı ayrı yer
ler bulmaya mecburdur. Bu mecburiyeti üzerin
den kaldırmayınız. Kalkarsa yeniden teşebbüs 
edemez. Bu mecburiyet kalsın. Yalnız icbar 
edilsin. Ne için kürek cezalılara ayrı yer yok
tur. Ne için kalebentlere ayrı yer yoktur diye 
icbar edilsin. Ve bu hususta kendisine de yar
dım yapılsın ki Adliye Vekâleti kaçamak yol 
bulmasın... 

Bu mesele bir kanun meselesidir ve kanun 
da vaz'edilmiştir. Ve mevcuttur. Yalnız tatbikat 
için himmet buyurunuz yapalım. (Doğru sada
ları). 

SIRRI B. (İzmit) — Ben şahsıma olan ve
balden kurtuldum. Meclisi Âlinin vicdanı neye 
tahammül ediyorsa onu yapsın. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Erzurum kadısının azli sebebine dair Heyeti Ve-
kileden sual takriri. 

REİS — Efendim, ikinci bir sual takriri da
ha var ona da Heyeti Vekile hamına Adliye Ve
kili cevap verecekler, 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bir sene mukaddem fazileti ilmiye, metanet, 
ı'etanet ve mekâneti ahlâkiyesi ve istikameti He

yeti Vekilece dahi teslim ve takdir buyurularak Er
zurum vilâyet Kadılığına tâyin olunan Edib Efen
di Hazretleri emsaline faik bir suretle vazifei mev-
duasını ifa eylediği ve hakkında salâhiyettar hiç 
bir makamdan ve hattâ efradı ahaliden bir fert 
tarafından olsun bir gûna şikâyet vâki olmadığı 
halde hilafı kanun olarak Heyeti Vekile kara-
riyle azledilmiştir. Bu bapta icra eylediğim tct-
kikat.a nazaran Albayrak gazetesi muharrirlerin
den Mithat Beyin tevkifinden dolayı vukubulan 
istizahın müdafaası esnasında Adliye Vekili sabı
kı Hafız Melımed Beyle Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi Paşa Hazretlerinin mazbut ifadelerinden 
dahi müsteban buyurulacağı üzere Devletin bil
cümle idari ve Adlî işlerine varmcıya kadar va
zifesi haricinde ve salâhiyeti fevkinde olarak 
Şark Cephesi Kumandanlığmca müdahale edil
diği ve muamelâtı vakıaya Heyeti Vekilece her 
nedense iğmazıayın olunduğundan bu ahvalin 
gittikçe tevali ve tevessü etmekte bulunduğu 
ve Edip Efendinin azlinin de makamı müşarün
ileyhin işarı üzerine idareten ihtiyar olunduğu 
ve Erzurum'da bu nevi icraatı gayrikanuniyenin 
tevali etmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh hükkâmm azil ve nasbma kadar 
vukubulan işbu müdahalâtın, Hükümet, tevzii 
adalet ve tefriki vazaif mefhumunu nerelere dü
şürdüğü müstağnii izah olduğundan Hükümetin 
böyle keyfî ve kanunsuz ve neticesi hayatı millet 
için pek muzır muamelâta mâni olmak kudretini 
göstermekte neden tereddüt eylediğini Heyeti Ve-
'kileden müstaeelen ve şifahen sual ederim. 

23 Haziran 1337' 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhân) — Efendim, Heyeti muhtereme/ye mü
saadenizle, en evvel ufak bir şeyden bahsedece
ğim.- Sual, Heyeti Vekileden vâki olmuştur ve 
zannederim ki, Heyeti Vekileden sual meselesi 
bendenizin kendi' kanaatimce, hatırlıyamıyomm 
belki ilk defa oluyor. 

Bu itibarla Heyeti muhteremeye bir noktai 
nazarı arz etmek istiyorum. Nizamnamenin 
107 mci maddesi; her mebus vükelâyı devletten 
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birine şifahi veya tahrirî sual iradedebilir, di
yor. Bendeniz de diyorum ki : Maksat izahat 
almak ise Hüseyin Avni Bey biraderimiz bunu 
doğrudan doğruya bendenize tevcih etsinler. 

Hem Nizamnameye tevfiki hareket etmiş olu • 
ruz, hem de mesele tenevvür eder. Nizamname
de vükelâyı devletten birisine sual sorulabile-
ceği söyleniyor. Nasıl münasip görülürse efen
dim. Heyeti Vekile meselesi şeklinden çıksın. 
Adliye Vekili meselesidir. Bendeniz makam na
mına arz edeyim. Bu Nizamnamei Dahilî daire
sinde hareket edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —Efendim, 
sualim şahsi bir mesele hakkında olsaydı bu
yurdukları doğru idi. Fakat ben Hükümetin 
kudretsizliğini sual ediyorum. Ben bugün Hü
kümetin vazifei hâkimiyetini bihakkin ifa et
mediğini sual ediyorum. Binaenaleyh bu Heyeti 
Vekileye teveccüh eder. Çünkü yapan Heyeti 
Vekileniu Heyeti Umumiyesidir,.bu, malûmuâli-
niz sualler istizaha kalbedildiği vakit 'bir me-
selei mühiınme, bir meselei umumiye tevlideder. 
Onun için ısrar ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (6a-
ru'haıı) — Zaten efendim, 108 nci madde sarih
tir. Sualin nasıl olacağını izah ederken Hükü
met, filân mesele hakkında bir karar vermiş 
midir, veya vermek üzere midir, diye Sorulur. 
Binaenaleyh Hüseyin Avni Bey Adliye Vekâle
tinden 107 nci madde mucibince sual sormakla 
beraber aynı sual takrirleri dâhilinde Hüküme
tin böyle bir karar verip vermediğini de sorabi
lir. Bendeniz onu istirham ediyorum ki : Nizam
namei Dahilîye tevfiki hareket lazımsa riayet 
edeyim. Bu Heyeti Âliyenizin bileceği bir iştir. 
Eğer lâzım değilse cevap vermek lâzımdır. Fa
kat bendenizce Nizamnamei Dahilîye riayet lâ
zımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
arz ettiğim gibi mesele Heyeti Vekile mesele
sidir. Bu Heyeti Vekile tarafından vâki olmuş
tur. Heyeti Vekile Adliye Vekilinin vazifesine 
müdahale etmiştir. Gayrikanuni bir harekettir. 
Ve bunu Heyeti Vekile beyan etsin. Niçin bun
da tereddüdediyorlar ? Ben tasrih etmişim. Çün-
<kü bu mesele Heyeti Vekile tarafından olmuş
tur. Adliye Vekilinin vazifesine tecavüz edil
miştir. Adliye Vekiline ne diyeyim1? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tecavüz olmuş 
ise çekilmesi lâzım gelir, vazifesini yapmamıştır. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şekil

de tereddüde lüzum yoktur zannediyorum. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Usulü müzakere hak

kında arz edeceğim. 
Efendim, geçende de böyle Heyeti Veki-

leden sual edilsin, diye bir takrir • verilmişti. 
Halbuki Heyeti Vekile deyince tarzı intihap
larından anlaşılır ki3 bunlar nıüçtemian 
bizim karşımızda mesul değildirler. Onlar 
bize karşı ferden ferda mesuldür ve ayrı ayrı 
intihabolunurlar. Heyeti Vekile Reisi hepsini 
intihabetmiyor ki, heyeti umumiyesinden her 
biri yine kendisine bir hisse ayırsın. Heyeti 
Vekile Reisi Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 
madde kabul edilirken, yalnız Meclis ile vekil
ler arasında vasıtai muhabere olmak üzere 
kabul edilmiştir. Şimdi bu sual takririne naza
ran bir hâdise vardır. O hâdise de Erzurum 
kadısı azledimıiş. Ya bu azli- Adliye Vekâleti 
yapmıştır veyahut Müdafaai Milliye Vekâleti 
namına oradaki bulunan zat yapmıştır, müda
hale etmiştir. Yani bu tarzda olabilir. Başka 
bir şey değil. Bu suali soran zat bunu iki yer
den sorabilir. Ya Müdafaai Milliye Vekâletin
den veyahut doğrudan doğruya Adliye Vekâletin
den. Memur mademki, Adliye Vekâletinin me
murudur Adliye Vekâletinden sorulur. Adli
ye Vekili Bey derse ki, ben ne yapayım kud
retim gücüm yetmedi. Sizin Müdafaai Milliye 
Vekilinizin orada vekili bulunan zat işe mü
dahale etti, ve ben buna müdahale ettimse de 
muvaffak olamadım size arz ediyorum derse 
o vakit Müdafaai Milliye Vekilini buraya ça
ğırır ve istihzah ederiz. Halbuki Adliye Vekili 
cevap vereceğim diyor biz onu kabul etmiyo
ruz. Bh" kere Adliye Vekilini dinliydim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, Vehbi Beyin buyurdukları mesele tama-
miyle dâvamı ispat etmiştir. Mesuliyet müş-
terekeyi kabul etsek te etmesekte mademki 
vekiller ferdan ferda intihabımızla intihabo-
lunmuşlardır. Biz onların icraatından dolayı 
heyeti umumiyesinden sual sormakta da böy
le serbestiz. Heyeti Umumiye onların her bi
rini ayrı ayrı tâyin etmiştir. Ve bu kararda 
da hepsi methaldardır binaenaleyh bu mese
le Heyeti Vekile meselesidir. Adliye Vekili
nin vazifesine tecavüz edildiğinden dolayı 
sualin ehemmiyeti buradadır? Sual kadı ne için. 
azledilmiş; bu değildir. 
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REİS — Zaten Nizamname mucibince sual

ler ferden ferda vuku bulabilir, Heyeti Veki-
leden yahut Heyeti Vükelâdan sual vâridola-
maz. Bu sual takririnin kabulü esasen bir 
yanlışlık neticesi olmuştur. Eğer Hüseyin Av
ni Bey biraderimiz suallerinde ısrar ediyor
larsa tekrar Adliye Vekâletinden doğrudan 
doğruya bir takrirle bu suali sormakla iktifa 
edebilirler Binaenaleyh mesele kalmamıştır 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzonj — Nizamname 
sarihtir. Usulü müzakere hakkında söyliyece-
ğim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Divanı 
Riyaset kararından dönüyor mu, efendim? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim Ni
zamname! Dahilînin sarahatine istinadediliyor. 
Bence mesele biraz karışıktır. Nizamnamei Da
hilî yapıldığı zaman Heyeti Vükelânın tarzı te
şekkülü bugünkü tarzı teşekkül gibi değildi. 
Heyeti Vükelâ mesailin umumundan mesul, hal
buki burada Heyeti Vekile Reisinin göstermiş 
olduğu kabine azasını tasdik veya kabul etmiyo
ruz. Ayrı ayrı kendilerine rey vermek suretiy
le yani şahsı mesul olmak itibariyle Heyeti Ve-
kileyi intih-abediyoruz. Binaenaleyh Nizamname
deki sarahat eski şekle göre olduğuna nazaran 
bugünkü vaziyette kabili tatbik midir, değil mi
dir'? Ve cayi sual ve tetkiktir. Nizamname İs
tanbul'da yapılmıştır. Ve böyle bir mesele şim
diye kadar tatbik edilmediği için Nizamname
nin bu .cihetten kabiliyeti tatbikıyesi var mı, 
yok mu düşünmedik. 

Şimdi Hüseyin Avni Beyin vermiş olduğu 
sual takririnden bendenizin anladığım: Hüseyin 
Avni Bey diyor- ki, Heyeti Vekile, heyeti umu-
miyesiyle bir karar vermiştir. Ve bu kararla şu 
gayrikanuni muameleyi yapmıştır. Bunu soru
yor, yapan Adliye Vekili değil, Dahiliye Veki
li değil, diğeri değil; sonra bunlar mesuliyeti 
müştereke bahsinde eskisi gibi bir reisin idare
sinde olmadığından Heyeti Umumiye namına 
Heyeti İeraiyc Riyasetinden sorulsun, binaena
leyh yapılan muamele ferden yapılmış. Fakat 
Heyeti Vekile ayrı, ayrı ferden mesul olmakla 
tekmilinden sual soruyor. Bu belki doğrudur, 
belki yanlıştır. Beııdenizee doğru olabilir. Onun 
için Nizamnamenin eski bir şekle göre yapılmış 
olan maddesindeki sarahate istinaden buna böy
le diyemeyiz. 
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| HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu; Mec-
| lisi Âlinin kararma tâbidir. Meclisi Âli eğer bu 

hususta beni mercisiz bırakmak istiyorsa buyur
sun. Fakat bendeniz diyorum ki, Heyeti Vekile-
nin heyeti mecmuasının yapmış olduğu hatadan 
dolayı yalnız Adliye Vekilinden sorarım. Bunu 
heyeti umumiyesi yapmıştır. Diyorum ki, Adli
ye Vekilinin de salâhiyetine tecavüz edilmiştir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Adliye Vekili, 
Heyeti Vekilenin kararını kabul ve infaz etmiş 
ise mesuldür. 

| HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Heyeti 
i Vekile her ne olursa olsun Adliye Vekilinin va

zifesine müdahale etmiştir. Meclis kararını itti
haz buyursun. Bu hususta Nizamname noksan
dır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Bir noktai nazar daha vardır efen
dim. Heyeti Vekile her Vekâletten münferiden 
vukuUulan tekâlif üzerine karar verir, re'sen 
karar vermez. 

Sonra Heyeti Vekilenin ittihaz ettiği her ka
rarın mercii icrası vardır. Heyeti Vekile nere
den bilsin ki, Erzurum'da bir Kadı Edip Efen
di varmış, şöyle dirayeti varmuş, şayanı azilmiş 
veya şayanı nasıpmış, bunu bilmez. Binaenaleyh 
sualin mercisiz kaldığını zannetmek doğru de
ğildir. Bu noktai nazardan hem esas mesuliye
ti iktiham eden merci olmak dolayısiyle ve hem 
de Nizamnameye riayet etmek üzere söylüyo
rum. Heyeti Aliye hakemdir. 

I ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Me
seleyi kanun dairesine irca edebilmek için bir 
teklifte bulunacağım. 

Bu münakaşa Heyeti Vekile Reisi buraya 
teşrif ettikten sonra icra edilmek lâzım gelirdi. 
Mademki sual tekriri kabul edilmiş ve tebliğ 
edilmiş şu halde Heyeti Vekile Reisi buraya ge
lir, Adliye Vekili Beyin dermeyan ettiği esbabı 
dermeyan eder, ondan sonra Meclisi Âli kararı
nı verir. Bir kere sualler, başka bir maksatla 
vazedilmiştir. Yani sualler Hüseyin Avni Beyin 
yapmak istediği istizah tarzında değildir, esa
sen muvazaadır. Vekil ile sual sahibi arasında 
vâki olur, fakat efkârı umumiyeye bildirmek 
için sual yapılır, sual de bunun için yapılmıştır. 
Bunun haricinde istizahlar vardır. Yani Vüke
lâyı tenkidetmek için kanunsuz hareket ettiği-

I ni bildirmek için sualler yapılmıştır. Sualler şu 
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iş şöyle yapılıyor, doğru mudur? Bu işin böyle 
olduğu haber almıyor, doğru mudur? Şeklinde 
olur. Yani efkârı umumiyeye bildirmek için ya
pılmıştır. 

Sonra bu suale gelince: Bir kere Heyeti Ve-
kileden sual takriri kabul edilmiştir. O halde 
Heyeti Vekile Reisi gelir. Adliye Vekili Beyin 
şimdi dermeyan ettiği esbabı dermeyan eder. 
Meclis karar verir. Mesele hallolur, gider. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Niçin takririm re
ye vaz'edilmiyor? 

REÎS — Efendim, Nizamnamei Dahilî Mec
lisi Âli tarafından kabul edilmiştir. Ve bu da 
mamulünbihdir. Binaenaleyh bunu bildikten 
sonra Yasin Beyin takririni okuyacağız. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, müsaade 
buyurursanız, usulü müzakere hakkında bir, iki 
kelime arz edeceğim. 

Al! Şükrü Bey biraderimiz bu Nizamname
nin İstanbul'da yapıldığım ve bu maddenin va
rit ve cayi tetkik olup olmıyacağmı sordular. 
Halbuki yürüttükleri mütalâaya nazaran bura
da daha ziyade cayi tatbik bulmak icabeder. 
Çünkü; orada Heyeti Vükelânın heyeti umumi-
yesmden sual etmek iktiza ederse burada He
yeti Vekile ayrı ayrı intihab'edilmiş ve ferden 
vekil olmasına nazaran sarih olarak her birin
den ferden sual edilmek evlâ bittarik olur. (öy
le, sesleri) 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu kendisine ait bir şeydir, Reis Bey. 

REÎS — Efendim; sual takriri sâil ile mıesul 
arasında olabilir. Heyeti Celilenin bu bapta bir 
karar ittihazına salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh 
Hüseyin Avni Beyin yeniden bir takrir verme
si lâzımdır. \ 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu, Ni
zamnamei Dahilî meselesi olmuştur. Sual kabul 
edildikten sonra^bu varittir. Şimdi mesele ora
da değildir. Mesele Nizamnamei Dahilî mesele- € 

sidir. Evvelâ bu hissedilmelidir. Doğrudan doğ
ruya makamı Riyaset bu kararı veremez. Mec
lisi Âli bu kararı verir. Ben de ona tebaiyet ede
rim. 

REİS — Neye karar verecek? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kabul 

edip etmemeye... Şimdi bu Nizamnamei Dahilî 
meselesidir, sual takrir meselesi değildir. 

REİS — Meclisi Âli bir sual takririni kabul 
edip etmemeyi... 
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i MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Usulü 
I müzakereye dair söz istiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Buyur
duğunuz mesele sual takriri başladığı zaman 
olabilirdi. Şimdi münakaşat usulü müzakereye 
dairdir. 

REÎS — Efendim, maddeyi okuyorum. (Vü
kelâdan birine tahrirî bir sual iradetmek isti-
yen bir mebus- metni reise takdim eder. Riya
set bu suali derhal makamı aidine havale »eder. 
Verilecek tahrirî cevaplar sualiyle beraber ni-

I hayet on gün zarfında fezlekei müzakeratın 
I sonuna aynen dercedilir ve neşrolunur.) 

MUSTAFA B. (Karahisari Şarki) — (.) tah
rirî sualdir. 

REÎS — Şifahi de böyledir. (Aşağıdaki mad
de de şifahiye doirdir, sesleri) Müsaade buyu
run, şimdi bu mevad bu Nizamname Heyeti Ce-
lilenizce vaktiyle kabul olunmuş ve tadil olun
muştur. 

MUSTAFA B. (Karahisari Şarki) — Reis 
Bey, elinizdeki nizamnamenin bu sual faslı ve 
gerek istizah faslı nizamnameden madut değil
dir. Bunlar henüz kesbi katiyet etmemiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey, 
ben Beyefendiden evvel söz istemiştim, sıra ile 
değil mi bu? Niçin bana söz vermiyorsunuz, ba
na gelince mi bu?... 

REİS — Müsaade buyurun, «fendim, zatıâli-
niz daha biraz sonra istemiştiniz. 

MUSTAFA B. (Karahisari Şarki) — Bu me-
vat kabul edilmemiştir. 

REİS — Heyeti Celileniz bunu kabul etti. 
MUSTAFA B. (Devamla) — Hayır, kabul et

medi. Biz Meclisi Mebusanca musaddak ve mer'i 
nizamnameyi kabul ettik, fakat bu kıraat buyu-
rulan mevat encümenin teklifidir. Bu musaddak 
değildir. (Doğru sesleri) Binaenaleyh bu mevad-
dm teklifi doğru değildir. Çünkü onun hükmü 
yoktur. Hattâ Maraş Mebusu Tahsin Beyin ye
dinde mevcut nizamnamede böylece musarrah-
tır. Eski nizamnamede böyle bir madde yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nizam
namenin 109 ncu maddesidir,bu aslıdır. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Efendiler, şimdi münakaşa etmekte olduğunuz 
mesele Nizamnamei Dahilîde... 

MUSTAFA B. (Karahisari Şarki) — Söz is
tiyorum, Reis Bey. 

• 167 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — 

Susunuz Mustafa Bey, rica ederim. 
Nizamnamei Dahilî mucibince her mebus vü

kelâdan birine sual iradeder. Halbuki ben zan
nediyorum ki ; Hüseyin Avni Beyefendi Heyeti 
Vekileden birine sual tevcih etmemiştir. O hal
de bu mevzuubahis değildir. Mevzuubahsolan 
mesele doğrudan doğruya Hüseyin Avni Beyin 
takririnin metnidir. Hüseyin Avni Bey Heyeti 
Vekileden sual soruyor. Heyeti Vekilenin heyeti 
umumiyesinden birden sual sormak için. Nizam
namei Dahilîde bir madde, bir sarahat var mı? 
(Yoktur sesleri) 

Yoksa beyhude yere bu madde ile iştigal 
etmeyiniz. Doğrudan doğruya Beyefendinin 
teklifini Heyeti Celileniz nazarı dikkate alsın; 
Beyefendi, meslekten yetişmemiş olan ve bâzı 
idari ve siyasi sui harekâtı görülen bir kadı 
efendiyi Hükümetin heyeti umumiyesi azletti
ğinden dolayı, heyeti umumiyesine sual tevcih 
ediyor. Eğer Heyeti Celileniz bu suali nazarı 
dikkate alırsa, Heyeti Vekile Reisi gelir, bura
da cevap verir, izahat verir. Nazarı dikkate 
alınması lâzımgelen, reyi âlinize vaz'olunması 
lâzımgelen mesele bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Paşa Hazretleri Reisi tabiî olmak sıfatiyle sua
lime cevap vermişlerdir. Takrir kabul edilmiş
tir. Madde hakkında beyanı mütalâa buyurma
ları dolayısiyle - Reisi tabiî olarak - cevap veri
yorlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Hayır cevap vermiyorum, sözlerimi sui tefsir 
etmeyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — O halde 
bendeniz buyurdukları nu.kata cevap vereceğim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Ben sizdelı sual sormadım ki, cevap vereceksiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) —- Yalnız 
bir nokta nazarı itibara alınmak... (Gürültüler) 
(münakaşaya lüzum yok sesleri) yalnız bir nok
tanın unutulmaması... (Ayak patırtıları) 

REİS — Buyuran efendim, söz vermedim. 
(Gürültüler) Rica ederim müsaade buyurun 
efendim, Hüseyin Avni Beyin Heyeti Vekileden 
umumiyeti itibariyle suali havi olan şu takririni 
nazarı itibara alıyor musunuz? (Ret sesleri) na
zarı itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Red-
dolunmuştur, efendim. (Adliye Vekilinden sor
sun sesleri) •' 

. 1337 C : 2 
9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELEE 

L. — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı askerîye-
siyle firar eden efrat hakkında kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataalrı (1) 

REİS — Efendim; ruznaıııede ikinci müza
keresini icra edeceğimiz teçhizatiyle firar eden 
efrat hakkındaki maddei kanuniyenin müzake
resine başlıyoruz. 

SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey, sülüsanı müd
deti cezaiye!erini ikmal eden mahkûmin hakkın
daki lâyihai kanuniye müzakere edilecekti. 

REİS — Onu bundan sonra müzakere ede
riz, eefndim. 

Şimdi ikinci müzakeresini icra edeceğimiz 
lâyihai kanuniyenin maddeleri hakkında yalnız 
tadilname verilecektir. Lütfen dinliydim. 

Kıtaatı askeriyeden elbise vs teçhizatı askeri-
yeleriyle firar eden efradın zaman ile mükelle

fiyeti hakkında Kanun 

MADDE J. — Kıtaatı askeriyeden elbise ve 
teçhizatı askeriye! eriyle firar eden efradın be
raberlerinde götürdükleri elbise ve teçhizatı 
askerye esmanı memleketlerinde bıraktıkları 
emlâk, emval ve eşyadan Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Bu madde hakkında tadilname var 
mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey bu maddenin müzakeresi bitmiştir. Ekseri
yet olmadığı için reye vaz'edilememişti. 

REİS — Bu ikinci müzakeresidir, efendim. 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve 
bugün ikinci müzakeresine başlanmıştır, efen
dim. Maddenin tadili hakkında tadilname vere
cek var mıdır? (Yok sesleri) O halde maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edilmiş
tir, efendim. 

MADDE 2. — İşbu" eşyanın rayiç üzerinden 
kıymetleri ordu kumandanlarmea tâyin ve doğ
rudan doğruya efradın aidoldukları liva muha
sebeciliğine işar olunur. 

REİS — Efendim, bu ikinci madde hakkın
da tadilname verecek var mı? 

(1) Birinci müzakeresi 44 ncü tgtima zapiın-
dadır, 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Musa- . 

ade buyurun, efendim, bendeniz vereceğim. 

Riyaseti Celileyc 
ikinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
7 Temmuz 1387 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

MADDÎM 2. — İşbu eşyanın rayiç üzerinden 
kıymetleri ordu kumandanlıklarmca tâyin ve 
doğrudan doğruya efradın mensub oldukları ma
hal mal memurluklarına işar olunur, ve bu su
retle tahsil olunan mebaliğ miktarından her ay 
nihayetinde Müdafaa! Milliye Vekâletine malû
mat verilir. 

RElS — Efendim, lütfen iyice dinleyiniz, 
tadil teklifini bir daha okuyalım, efendim. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar, okun
du.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İzahat 
vereyim efendim, maddede; (Jşbu eşyanın rayiç 
üzerinden kıymetleri ordu kumandanlıklarmca 
tâyin ve doğrudan doğruya efradın aid olduğu) 
diyor. Bendeniz; (mensubolduğu) dedim, sonra 
maddede; (Mahallî muhasebeciliklerine) diyor. 
Bendeniz; (Mal memurluklarına) dedim, malû
mu âliniz ordu kumandanı muhasebeciye yaza
cak, muhasebeci de kazaya tebliğ edecek, kır
tasiye muamelesi tekessür edecek, bendeniz doğ
rudan doğruya mahallî mal memuruna dedim 
ki : Muameleyi ihtisar etmiş oldum. 

İkincisi : Geçen içtimada Müdafaai Milliye 
Vekâletinden gelen Beyefendi İm paranın doğ
rudan doğruya orduya gönderilmesini teklif 
etmişti. Heyeti Umumiye bunu kabul etmedi. 
Bendeniz diyorum ki : Yine mal sandığına yat- . 
sın; yalnız miktarından malûmat versinler. (Ek
seriyet kalmadı, sesleri) 

REÎS — Efendim, ekseriyetimiz kalmadığı 
cihetle yoklama yapmak mecburiyetindeyiz. 

BlR MEBUS — Reis Bey yoklamayı salon
da yapmalı, burada değil. 

REÎS — Efendim, yoklamaya başlıyoruz. 
MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 

bir şey arz ecedğeim. Yoklamada bir saat kay
bediyoruz. Burada mevcudolan âza isimlerini 
matbu evraklarla Makamı Riyasete takdim et
seler, daha iyi olur, zannederim. (Doğru, ses
leri) Sonra efendim, tadadedip tesbit edilir, 
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efendim. (Esami toplamak suretiyle yoklama 
icra edildi.) 

REÎS — Efendim, ekseriyetimiz vardır, mü
zakereye devam ediyoruz. Tadilnameyi ve sai-
renin aslını bir daha okuyalım da reye vaz'ede-
ceğim. (İkinci madde tekrar okundu.) (Süley
man Sırrı Beyin tadilnamesi tekrar okundu.) 

REİS — Tadilnameyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Reddolunmuştur, efendim. 

Bir de hükümetin bu madde hakkında, bir 
tadilnamesi var, okunacak efendim. (Mezkûr 
kanunun ikinci maddesindeki ordu kumandanlık
larının yerine kolordu kumandanlıklarının tâbi
rinin istimali).. 

REİS — (Ordu kumandanlıkları) tâbirinin 
yerine (Kolordu kumandanlıklarının) tâbirinin 
konulmasını hükümet teklif ediyor. Hükümetin 
bu teklifini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Şu halde efendim, madde
yi bu suretle muaddel olarak okuyalım : 

İşbu eşyanın rayiç üzerinden kıymetleri kol
ordu kumandanlıklarmca tâyin ve doğrudan doğ
ruya efradın addoldukları liva muhasebeciliğine 
iş'ar olunur. 

HAŞİM B. (Çorum) — Mal memurluklarına 
denilmedi. 

REİS — O teklifi reddettiniz efendim. 
Şimdi efendim, hükümetin tadili veçhile ikin

ci maddeyi kabul edenler el kaldırsın. (Hayır 
sesleri, mal memurlukları denilmeli sesleri) 
Efendim ona dair olan Süleyman Sırrı Beyin 
teklifini reddettiniz. 

HAŞİM B. (Çorum) — Muhasebeci diyince 
sırf livalara münhasır gibi bir mâna çıkıyor. 
Şimdi bir takrir vereceğim, efendim. 

Riyaseti Cellleye 
İkinci maddede muhasebeci yerine mahalleri 

mal memurlarının tashihan ilâvesini teklif ede
rim. 

7 Temmuz 1337 
Çorum 
Haşim 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Efendim, maatteessüf kabul edilmemiştir. 
(Anlaşılmadı sadaları.) (Aksini reye koyun ses
leri) 

HAŞİM B. (Çorum) — Livalara münhasır 
gibi mâna çıkar efendim. 

REİS — Anlıyorum efendini, fakat kabul 
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edilmedi. Bunu tâyin etmek Riyasetin bakladır 
efendim. Rica ederim, Riyasetin vazifesine mü
dahale etmeyiniz. 

MALİYE VEKÎLl HASAN B. ..(Trabzon) — 
Müsaade buyurur musunuz, Reis Bey. 

Efendim, bendenizce fark yoktur. Muhasebeci 
tahsil edecek dense yine o muhasebeci aidolduğu 
kazaya yazacaktır. Hiçbir mâni yoktur, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Neden 
kırtasiye çoğalsın?. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Muhasebeci kaydı 
kalmalıdır. Efendim, daima istizanı mucibolur. 

.(Çorum. Mebusu Haşim Beyin tadilnamesi tek
rar okundu.) 

REİS — Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim maddede (ait) yerine (mensup) tâbirinin 
kullanılmasını teklif ediyorum. Çünkü efrat (ait) 
olmaz (mensup) olur. 

REÎÖ — Efendim, (ait) yerine (mensup) tâ
birinin konulmasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim, şu halde 
maddeyi şekli musahhah ve muaddeliyle okuya
lım. 

MADDE 2. — İş bu eşyanın rayiç üzerinden 
kıymetleri kolordu kumandanlıklarmca tâyin ve 
doğrudan doğruya efradın mensuboldukları ma
haller mal memurluklarına iş'ar olunur. 

REİS — Maddeyi şu şekliyle kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 3. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Hükü
metin bunun hakkında da bir teklifi vardır. 

TUNALI HÎLMt (B. (Bolu) — Bendenizin 
de bir takririm var, efendim. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere edilmekte olan kanuna berveçhizir 
maddenin ilâvesini teklif ederim. Bu kabil fira
rilerin emval ve emlâki bulunmadığı takdirde es-
liha ve emsali bedellerinin her yüz kuruşuna mu
kabil askerlik hizmetine bir hafta zam olunur. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

HAŞlM B. (Çorum) — Heyeti ihtiyariyenin 
tazmini lâzımgelir. 
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• TUNALI HÎLMÎ B. (Boluı) — Takririm hak

kında izahat vereyim, efendim. Bir cezada en 
•esaslı şart iki mücrim arasındaki cürmün aynı 

' olması itibariyle mücazatm da bir derecede ol
ması lâzımgelir, bir Ali'nin emval ve emlâki var, 

I onun emlâkinden alıyoruz. Diğer Ali'nin emval 
I ve emlâki yok, ona karşı ne yapacağız? Binaen

aleyh kanunların hemen ekserisinde bu gibi fa-
I sularda cezayi nakdî hapse tahvil ediliyor. Fa-
I kat bir askeri hapis ile ömrünü çürütmekten 

ise, orduda hizmetini tezyidetmek cihetiyle ken
disine bir ceza vermek veyahut fazileti cihadda 
kullanmak daha iyidir. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) - - Zayi ettiği eş
yayı tazmin edemiyecek derecede emval ve em
lâki olmıyanlar için Tahsili Emval Nizamname
sinde sarahat vardır. Orada ne muamele yap
mak lâzmıgeliyorsa o muamele yapılır. Binaen
aleyh askerliğin bir ceza olarak temdidi taraftarı 
d:eğilim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O halde hap
se tahvil edilmeli efendim. 

REİS — İzzet Paşa Tahsili Emval Kanunu 
tatbik olunur diyor (Doğrudur sesleri). Efendim 
bir tadilname daha vardır elimizde, Aydın Me
busu Mazhar Bey tarafmdan verilmiştir. 

Riyaseti Celileye 

Firarilerin "esliha ve teçhizatını tazmin ede
cek iktidarı malisi olmadığı takdirde köylünün 

j heyeti umumiyesinden tazmin ettirilir. Şeklinde 
bir madde ikamesini teklif ederiz. 

Aydın Çorum 
Mazhar Hâşim 

f Ret sadaları). 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin takririni reye 
koyuyorum, efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, mü
saade buyurun. Encümen Reisi Paşa Hazret
lerinin verdikleri izahat hakikaten münasiptir. 
Fakat kanunda böyle bir madde yok, madde 
değil sarahat bile yok. (Var sesleri) 

REİS — (Emvali Emiriye Kanunu mucibin
ce tahsil olunur.) diye kanunda vardır, efen
dim. 

Efendim, Hilmi Beyin takririni kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmamış
tır, efendim. 

• 170 



1 : 47 7 .7 
Mazhar Beyin takririni reye koyuyorum : 

Efendim, kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Reddolunmuştur, efendim. 

Şu halde efendim, şöyle bir fıkranın ilâvesi
n i Hükümet teklif ediyor : 

(Askerî Ceza Kanunnamesinin işbu kanuna 
muhalif olan mevaddı mülgadır.) cümlesinin ilâ
vesiyle üçüncü maddeye dört, dördüncü madde
ye beş numara verilmesi.. 

(Muvafık sadaları) 
Encümence bir mütalâa var mı Paşa Hazret

leri? 
YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Muvafıktır, 

efendim. 
REİS — Encümen de muvafık görüyor, efen

dim. Bu suretle bu cümlenin ilâvesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuş
tur, efendim. 

Şu halde efendim, madde şekli hazırı ile 
okunacaktır, efendim. Şimdi efendim, bu üçün
cü madde oluyor, tekrar okutuyorum : 

MADDE 3. — Askerî Ceza Kanunnamesinin 
işlin kanuna muhalif olan mevaddı mülgadır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Tarihi neşrinden 
denince neşrinden evvel firar edenler ne olacak? 
Bunun hakkında müracaat yok. 

MİRALAY MUSA KÂZIM B. (Müdafaai 
Milliye namına gelen memuru mahsus) — Buna 
dair efendim, Askerî Ceza Kanunnamesinde 
bir maddei kanuniye vardır. Şimdiye kadar 
onunla yapılıyordu, efendim. (Doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şimdi 
kabul ettiğimiz maddede, (işbu Kanuna muhalif 
mevat mülgadır.) dedik. Fakat şimdi, bundan 
evvel firar edenler hakkında başka muamele kal
mamış oluyor. 

RElS — Dördüncü maddeyi kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kaimi edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Efendim, kanunun ikinci müzakeresi de ikmal 

edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

Efendim, mükellef baytarlar kanunu var. 
Müzakere edeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —.Reis 
Bey, bendeniz harbe sevk edilen efradın affı 
hakkındaki lâyihanın müzakeresi için bir takrir 
vermiştim. Lâyihanın müstaceliyetini teklif edi
yorum. 

Riyaseti Celileye 

Darülharbe sevk olunan mahkûmin ve mev-
kufinin affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
bugünkü ruznamedeki mevadda tercihan müsta
celiyet karariyle tetkikini teklif eylerim. 

7Temmuz 1337 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

RElS — Efendim, darülharbde hüsnühiz-
met eden efradı askeriyeden mahkûminin bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hakkında bir kanun 

vardır, ki ruznamenıizde dâhildir. 
HAŞlM B. (Çorum) — Darülharbe sevk 

edilip şimdi avdet etmişler hakkında mı? Yoksa 
başka mı? 

REİS — Efendim, okuyorum. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Avdet 

etmişler hakkında... 
RE IS — Darülharbde hüsnü hizmet eden 

mahkûminin bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı 
hakkında bir kanundur. 

HAŞİM B. (Çorum) — Vazifei vataniyesini 
ifa etmiş olanlar hakkında imiş efendim; Elyevm 
cephede bulunanlar... Olur mu, efendim, sonra 
affedilince... 

REİS — Şimdi efendim, bu kânunun diğer
lerine tercihan müzakeresi kabul olunuyor mu? 
(Hayır sesleri). 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — izahat 
vereyim, efendim: En mühim mesele budur. 

Seferberlikte mahkûmin vardı. Efendim bun
lar darülharbe sevk edilecek olursa müddeti bakı
yei mahkûmeleri affedilecek diye bir tecili müca-
zat Kanunu neşredildi. Ve bu suretle bu adamlar 
harbe gönderildi. Ve bu af va'di verildiği halde 
elyevm bu adamlar tahtı tevkiftedirler. Bina-
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eııaleyh bunlar hakkında Hükümetçe bir af ka
nunu neşredilsin. Bunun müstaceliyetle kabu
lünü teklif ediyorum. Bunların, hizmeti askeri
yelerin^ ifa ettikleri halde el'an mahpusancler-
de sürünmeleri muvafık değildir. Bu kanunun 
diğer mevada tercihan müzakere edilmesini tek
lif ederim. Müzakere yapacak olursak mesele 
halledilmiş olur. Bu adamlar da mağduriyetten 
kurtulur. 

REtS — Efendim, Beyefendinin takririni bir 
daha okuyoruz. Rica ederim, dinliydim. 

(Ertuğral Mebusu Mustafa Kemal Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldrısm... Kabul olunmamıştır 
efendim. 

Efendim, ruznamede mükellef baytarlar Ka
nununun zeyli vardır. Bu kanunu müdafaaya; 
Müdafaai Milliyeden memur zat da vardır. Bu
nun heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa) — Efendim, 
geçen gün mükellef etibba hakkında bir kanun 
müzakere etmiştik. Hatırı âlinizdedir. Müdafaai 
Milliye ve Sıhhiye encümenlerine havale olun
muştu. Müdafaai Milliye Encümeni bu kanunu 
baytarlara ve eczacılara dahi teşmil etmiştir. 
Müsaade ederseniz o kanun eczacı ve baytarla
ra şâmil olarak çıkacağı için geldiğinde onunla 
birlikte müzakere eder ve hepsini birden çıkar
mış oluruz: Ayrı, ayrı kanun yapmamış oluruz. 
(Muvafık, sesleri) 

REİS — Doktor Emin Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Tehir olun
muştur, efendim. 

Bedeli nakdî kanunu vardır. Efendim, Hü
kümetten kimse var mıdır? (Yok, sadaları) 
Efendim, Hükümet memuru olmadığı cihetle te
hir ediyorum. 

7. — Anavatana iltihak eden arazide icra edi
lecek teşkilâtı mülkiye hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Kars, Ardahan, Artvin livaları 
hakkında lâyihai kanuniye var. Heyeti umumiye
si hakkında söz istiyen var mı efendim? 

22. V . 1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gümrü ve Moskova muahedeleriyle bize met
ruk arazide icra edilecek teşkilâtı mülkiyeye 
aidolup İcra Vekilleri Heyetinin 22 Mayıs 1337 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye 
sureti nıusaddakasiyle esbabı nyıcibe lâyihası 
rapten takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle 
neticesinin işarına ve Kars teşkilâtı hakkında 
olup 12/12/1336 tarih ve 426 karar 5/3619 ka
yıt numaralı tezkere ile mukaddem lâyihai ka-
nuniyenin de iadesine müsaade buyurulmasım 
rica ederim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı Mucibe '! 

Moskova ve Gümrü muahedeleriyle Türki
ye'ye terk edilmiş olan arazi Brest - litovsk 
Muahedesiyle bize metruk arazinin aynı olmadı
ğı cihetle Battım teşkilâtı hakkında evvelce tan
zim edilmiş olan 4 Eylül 1336 tarihli Kararna
menin aynen tatbiki ahkâmına imkân kalmamış 
ve yeniden teşkilâtı mülkiye icrası icabetmiş ol
duğundan bilmu'ha'bere alınabilen malûmata gö
re bu kere bize kalan arazide Kars, Ardahan, 
Artvin namlariyle üç liva teşkil edilmiş ve Art
vin'in Batimi'a ıkarşı olan vaziyetine nazaran 
bir merkezi liva şeklinde idaresi zarureti kafi
yesi salifüzzikir kararname ile teşkil edilen iki 
sancak yerine bu defaki teşkilâtta üç sancak 
teşkilini icabettirmiştir. Teşkilâtı Cedide muci
bince vücuda getirilen kazalara merbut nevahi-
nirı tâyini mi'ktariyle kanunda tasrihi muktazi 
idiyse de; Brest - litivosk Muahedesiyle Gümrü 
ve Moskova muahedeleriyle tâyin olunan hattı 
hudutların yekdiğerinden farklı olması hase
biyle bize kalan aksamı araziye göre hangi 
karyelerden mürekkep ne miktar nahiye teş
kili ve bunların hangi kazalara raptı icabede-
ceğinin tâyini mahallen tetkikat icrasına ve bu 
da biraz zamana mütevakkıf olup, halbuki ida
remize geçen arazide hiç olmazsa liva ve kaza 
teşkilâtının bir an evvel icrasiyle oralarda 
umuru idarenin tanzimine müsaraat olunması 
vecalpten olmakla bu cihetin âtiyen bir kanu
nu mahsus ile tesbit edilmek üzere tehiri zaru
ri görülmüş ve mütekaddim lâyihada nevahinin 
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tâyin ve tasrih edilememesi bu zaruretten ileri 
gelmiştir. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Moskova ve Gümrü muahede-
1 eriyle Türkiye'ye terk edilmiş olan mahaller
de Artvin, Ardahan, Kars livaları teşkil ve İğ
dır ve Kulb kazaları Bayezid sancağına rapte-
dilmiştir. 

MADDE 2. — Artvin sancağı Artvin, Şav
şat, Borçka ve Kars sancağı; Kars, Kağızman, 
Zarugat, Sarıkamış ve Ardahan sancağı; Arda
han, Oltu, Göle, Posof kazalarından mürekkep
tir. 

MADDE 3. - Artvin sancağının merkezi; 
(Artvin), Kars sancağının merkezi; (Kars), 
ve Ardahan sancağının merkezi; (Ardahan), 

* şehirleridir. 

MADDE 4. — Batum teşkilâtı hakkındaki 
4 Eylül 1334 tarihli kararname mülgadır. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — tşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

14 Ramazan 1339 ve 22 Mayıs 1337 

tera Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
ve Müdafaai Milliye Vekili Fohmi 

Fevzi 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Refik Şevket Mehmed Ata 

Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 
Fevzi Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 

Dr, Refik 
Erkânı Harbiye^ Umumiye Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Gümrü ve Moskova muahedeleriyle bize 
metruk arazide icra edilecek teşkilâtı mülkiye
ye dair Heyeti Vekiled'en mevdu 22 Mayıs. 1337 
tarih ve 867 No, lu lâyihai kanuniye Dahiliye 
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Encümeninde aynen kabul edilmiş olmakla He
yeti Umumiyeye takdim, kılınır. 28 Haziran 1337 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri Hamdi 

Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Âza 

Kayseri Yozgad Karahisarı Şarki 
Ahnved Hilmi Süleyman Sırrı Mustafa 

Âza Âza 
İbrahim Süreyya Karesi 

Hacim Muhiddin 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; Kars, Ar
dahan, Artvin'de teşkilât icrasına dair Hükü
metin teklifi Encümence kabul edilmiş ve bi
zim elyevm meveudolan teşkilâtımıza göre bu 
teşkilât kaza, liva, ve nahiyeler şeklinde gel
miş, bittabi Teşkilâtı Esasiye Kanununda, biz
de liva, vilâyet ve kazaları da ipkaen kabul 
etmiş olduğumuz için bu kanunun şekli zahi
rîsi pek tabiî bir tekliftir. Tabiî bunu kabul 
ederiz. Ancak biz memlekette mahallî idarele
rin teşkilini arzu ve temenni ettiğimiz halde 
ve hattâ mevcut idarelerin tevsii Meclisçe gün
lerce, aylarca müzakerelerden sonra kabul edil
dikten sonra şimdi günden güne geri gidi
yoruz zannediyorum. Bendeniz bu kanun do-
layısiyle Dahiliye Vekâletiden bir şey anla
mak istiyorum; acaba her zaman şikâyet et
tiğimiz şu şekli idareyi, mahallerinin az çok 
taazzuv etmiş olan mahallî idarelerini yıka
rak mı teşkil edecekler? Yoksa onları tevsian 
matlup gayeye doğru yürüyerek mi teşkil ede
cekler? Burayı anlamak istiyorum. Bilhassa 
öyle bir noktada bu meselenin anlaşılması ik
tiza eder. Oraların mahallî teşkilâtı mevcut
tur. O mahallî teşkilâtı bizim ananat ve âda-
tımıza göre tevsi veya tashih edip tatbik mi 
ededeksiniz ? Yoksa külliiyemin fiilen, kavlen 
milletin ve Meclisin şikâyet etmekte olduğu 
idareyi orada da mı tatbik edeceksiniz? 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Mâlûmuâliniz 1334 senesinde Be-
rest - Litovks'ta akdolunan muahede mucibin
ce bu üç eyalet anavatana iltihak etmiştir. 
1334 senesinde bu muahede üzerine bir ka
nun yapıldı ve Batum vilâyeti teşkil edildi 
BaUım vilâyeti iki sancakla teşekkül etti. Bi
risi Batum sancağı diğeri Kars sancağı idi, 
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Burası bir vilâyet olmakla beraber, idareyi 
hususiye itibariyle müstakil addedilmişti. Fa
kat m,alûmuâliniz mütarekeyi mütaakıp bize bu 
eyaletleri tahliye ettirdiler. Sonra Anadolu'da 
bu Hükümet teessüs eder etmez evvelâ Oltu 
havalisi elde edildi. Bunu mütaakıp Meclisi 
Âlinizin karariyle Oltu'da bir liva teşkil edil
di. Sonra biliyorsunuz Gümrü ve Moskova 
muahedeleriyle o civardaki hududumuz sureti 
kat iyede taayyün etti. Şimdi o yerler evvelki 
vaziyette değildir, tabiî Birest - Litovsk Mua
hedesi haricinde bulunan yerler de bugün bi
ze iltihak ettiği gibi, o muahede mucibince bi- j 
ze iltihak etmiş yerlerde de bâzı tadilât" yapıl
dı. Binaenaleyh vaizyet teceddüdetmiş oldu. 
O vaziyete nazaran biz şimdiki teşkilâtı yap
tık nazarı tasvibinize arz ediyoruz. 

Vehbi Beyefendinin suallerine gelince : 
Efendim tabiîdir ki, memaliki Osmaniyeye il
tihak etmiş olmak itibariyle teşkilâtı Esasiye 
Kanununu nazarı dikkate alarak bu vilâyetle
rin teşkilâtı idariyesini tesis edeceğiz. Fakat 
hiçbir vakitte Rus taksimatı idariyesini nazarı 
İtibara almıyacağız. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Demek 
istiyorlar ki, orada öteden beri kabul edilmiş 
olan az - çok nevahi teşkilâtı ve teşkilâtı mahal
liye vardır, bunu, kabul ettiğimiz Teşkilâtı Esa
siye Kanununa göre tadil ve ıslah edecekler mi ? 
Yoksa bu esasatı yıkarak bizim eski nevahi şek
linde idare mi olunacak? Mesele budur. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Şimdi bu kanunu kabul ettiğimize 
göre, idare meselesini elimizde mevcut kavanini 
mevcudei meriyeye tevfikan tesis edeceğiz. Eli
mizde mevcut ve meriyülicra olan kavanin ha
ricinde hiçbir şey yapamayız. Hükümet bunun 
haricinde bir şey yapmaya salâhiyettar değil
dir. Mamafih Teşkilâtı Esasiye Kanununa mü-
taallik olan kanunların ekseriyeti azîmesi Mec
lisi Âliye arz edilmiştir. Nitekim nevahi idare
sine aidolan kanun encümenden zannederim 
Heyeti Unıumiyenize havale edilmiştir. Kabul 
buyurduğunuz takdirde tabiîdir ki, derhal diğer 
vilâyetlerde olduğu gibi burada da tatbik edi
lecektir. 

Bunlar Meclisi Âlinizden çıkmadıkça tabiî 
Hükümet elinde mevcudolan kanunu tatbika 
mecburdur. Bunun haricinde bir şey söylene
mez. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen

dim, şu kanununun esbabı mucibesine lütfen bir 
daha atfı nazar buyurmanızı rica edeceğim. Gö
receksiniz ki, bu kanun nevahi ve kura teşki
lâtından bahsetmiyor, efendiler. Diyor ki ; 
«Brest Litovsk» ve Moskova Muahedeleri ile 
tâyin edilen hattı hudut dahilindeki kura ve 
nevahi, bugün tamamen muayyen değildir. Bi
naenaleyh, bunlar tamamen muayyen olmadığı 
için hangi mertebeden ne kadar nahiye teşkil 
edilecek? Ve nereye raptedilecek? Bunları bir 
kanunla teklif edeceğiz. Bugün bu kanun ile is
tenilen, yalnız live ve kaza teşkilâtından iba
rettir. Ne zaman Hükümet esbabı mucibesinde 
de dediği gibi hangi kazalara rapten ne kadar 
nahiye teşkil eyliyeceğine dair tetkikat yapıp 
bize bir kanun verirse o zaman esası müzakere 
edeceğiz. Fakat bugünkü kanun sırf liva ve 
kaza teşkilâtına aittir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Mülhakatı gayrimu-
ayyen kaza ve liva olur mu? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Söylü
yorum beyim, lütfen esbabı mucibeyi okuyunuz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bir sual sorabilir mi
yim Mazhar Müfid Bey? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Buyu
run, efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yeniden bir kanun 
teklif edilinceye kadar oradaki idarei mahal
liye ve mülkiye duracak mı? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Durmu
yor efendim. İşte esbabı mucibe mazbatas?: Ora
ları bütün bütün idaresiz bırakmaktan ise hiç ol
mazsa kaza ve nevahi teşkilâtı yapalım diyor, Hü
kümetin teklifi budur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz orasını 
sormadım Beyefendi. Oranın bir idarei mahalli-
yesi mevcut, bu idarei mahalliye kaza ve liva 
teşkilâtiyle alâkadar değildir, biz bu teşkilâtla 
beraber, bizim tatbik etmek istediğimiz köy ve 
nahiye idarelerini oralarda da tatbik edecekmi-
yiz? Encümen bunu kabul etmiş midir? Bu me
suliyeti üzerine almış mıdır efendim? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu söz 
Heyeti Vekileye hitaben olmak lâzımgelir. Fa
kat şahsını namına arz edeceğim. 

Beyefendi, biz bu Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
yaptık ve kabul ettik ve bu kanun mucibince 
İdarei Nevahi Kanunu vardır ve bu nevahi ka-
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nunıı hatırımda kaldığına göre (230) bu kadar 
maddeden, ibarettir. Encümen bir ay evvel mü
zakeresini ikmal etmiş ve Divanı Riyasete takdim 
etmiştir. Yani encümen vazifesini yapmıştır. 
îdarei Nevahi Kanunu mucibince böyle menıaliki 
Osmaniyeyi teşkil eden bir köyde başka, diğer 
köyde başka bir idare kabul edilmez. Nevahi 
idaresi, İdarei nevahi Kanununda encümenin 
gösterdiği ve Hükümetin teklif edip de encü
menimizin tadilen veyahut aynen kabul edece
ği şekil dâhilinde olacaktır. Yoksa Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu yapılmış iken tutalım da fa
lanca yerde başka türlü idare, filânca yerde baş
ka türlü idare, diğer yerlerde başka türlü idare 
yapalım demek, doğru değildir. Ve Teşkilâtı Esa
siye Kanunu gayet sarihtir, idarei nevahi Ka
nunu menıaliki Osmaniyenin her noktasında tat
bik edilmek için yapıldı ve tatbiki mümkün olup 
olamıyacağmı encümen nazarı dikkate alarak 
yapıyor. Yani tatbikine imkân görmüş ve o su
retle yapmıştır. Şu halde Hükümetin bu nevahi, 
kaza ve kura hakkındaki kanunu bize geldiği 
zaman, Heyeti Âliyenizin kabul ettiği Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu esastır. Binaenaleyh Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre bizim bugün Divanı Hay
siyete takdim ettiğimiz İdarei Nevahi Kanunu 
tasvibi âlinize iktiran •ettiği vakit idare ondan 
ibaret olacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ya ovakte kadar...? 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Hükü

met zaten diyor ki, iki muahede dolayısiyle hu
dutlar yekdiğerinden farklıdır. Binaenaleyh bize 
kalan aksamı araziye göre - bu (2) muahede muh
telif olduğu için - hangi nahiyelerden kaza teş
kil edlecek, hangi karyelerden bir nahiye teş
kil edilecek ve bunlar hangi kazalara-raptedile
cek, bu malûm değildir. 

Peki bunlar malûm değildir diye şimdi fa
raza Artvin'i ve Kars'ı yüz üstü bırakalım mı? 
Hiç olmazsa bu hudut keyfiyeti tefrik edilince
ye kadar üç tane sancak ve bâzı kazalar teşkil edi
liyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz maksadımı 
anlatamadım zatıâlinize... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Nedir 
sualiniz beyim? Orada nevahi hakkında başka ida
re mi tatbik edilecek, mahallî idare mi tatbik ede
ceksiniz? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Sırası geldikçe söy
lerim, efendim. Mazhar Müfid Beyefendi kaza ve 
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. liva teskilâtiyle mahallî idareleri birbirine karış

tırdı. Birisinin cevabını diğerine, diğerinin ceva
bını o birine karıştırdı, bendeniz bir şey anlıya-
madım. 

MAHHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Ben
deniz de sizin sualinizden bir şey anlıyamadım. 

I VEHBÎ B. (Karesi) — Bendenizin suali ga-
*>yet vazıhtır. Anavatana rücu ve iltihak etmiş olan 
mahallerde Rus idaresinde bulundukları zaman 
mahallî idareler teşkil edilmiş, halkın bugün bi
ze şikâyet etmekte olduğu ufak tefek meselelerin, 
gerek idari ve gerek inzibati ve grekse kazai ol
sun mahallerinde rüyet edilmekte olduğu anlaşı
lıyor. Biz bu kaza ve livaları teşkil ettikten sonra 
o usulü yıkıpta behemehal bizim idare usulümüz 
tahtında idare edilmelerini mi temin edeceğiz? 
Yoksa o idarelerin kendi ananat ve âdatımıza gö
re tatbikine kadar, bizim ananat ve âdatımıza te
vafuku pek bariz olan diğer aksamını ipka sure
tiyle, anavatanına iltihak eden halkı memnun mu 
bırakacağız? Binaenaleyh bendeniz temenni ede
rim ki; Teşkilâtı Esasiye Kanununun tatbikim 
iltizam eden Hükümet bu gibi halkın memnun 
olacağı noktaları iltizam yolunu takibetsin. 

EDİB B. (Batımı) — Efendim bendeniz teş
kilât hakkında bir şey söylemiyeceğim, yalnız söy-
liyeceğim şey, hemen altı aydan fazladır Kars eli
mize geçmiş olduğu halde oraların teşkilâtı mül
kiyesi yapılmamıştır. Artvin, Ardahan buna mü
masil birçok yerler askerî bir idare ile idare olun
muştur. Binaenaleyh birçok fenalıkların husule 
gelmesi zannedersem bu teşkilâtın bir an evvel ya
pıl madığmdandır. Zaten Rus zamanındaki teş
kilât yalnız nahiye müdürlerinin ahali tarafın
dan intihabedilmesidir. 

Kaza kaymakamları ve mutasarrıflar Hükü
met tarafından gönderiliyor idi. Bunlar esa
sen birçok kimselerin malûmudur. Vebhi Be
yefendinin söylediği pek doğrudur. Fakat teş
kilâtın çıkmasına kadar o memleketin idaresi 
acınacak bir ihale gelecektir. Esasen o kadar 
fena işler yapılıyor ki, Heyeti Aliyenize bah
sedecek olsam kan ağlıyacaksmız. Her halde 
bir an evvel bu kanun çıksın. Zira oralarda 
teşkilâtı mülkiye yapılması elzemdir. Her ne 
suretle olursa olsun bendeniz onu istirham ede
ceğim. Hattâ bu hususu Dahiliye Vekilinden 
istirham etmiştim. Oralarda Harbi Umumide 

[ on. on iki defa harekâtı askeriye olmuştur. Ye-
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ni giden asker evvelden yapılan şeyleri bilmi
yor. O ilk defa olarak girdim zannediyor. Bun
ları her halde mülkiye hükümeti takdir eder. 
Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu çıkınca
ya kadar bu kanunu kabul etmek lâzımdır. (Mu
vafık sesleri) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müstace
liyetle. 

EDİB B. (Devamla) Yalnız bir şey rica 
edeceğim. 

Nahiye müdürlerinin intihabı ahali tarafın
dan olursa, hem ahaliyi memnun etmiş oluruz, 
hem de idarelerini iyi yapmış oluruz. NaShiye 
müdürleri oradaki mutasarrıfların nezareti al
tında yine ahali tarafından müntehaben yapılır
sa ve şu suretle de Dahiliye Vekâletinden bir sa
lâhiyet verilirse bu suretle bilintihap tâyin edi
lecek nahiye müdürleri hem ahalinin derterini 
anlamış olurlar ve hem de nahiye müdürleri
nin dilinden ora ahalisi anlarlar. Buradan ora
ya gidecek pek yüksek fikirli efendiler bura
dan oraya nahiye müdürlüğüne gitmezler. O ci
var ahalisi intihaba alışkındır. Binaenaleyh na
hiye müdürleri kendi içlerinden olacak olursa 
daha münasibolur. Bu salâhiyeti vermekle be
raber bu kanunun kabulünü rica ederini. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Brest Litovsk Muahedesi ile bize verilen Ba
tlım, Kars, Ardahan sancaklarından o muahede 
mucibince rey toplamaya memur heyet arasın
da bendeniz de bulunuyordum. Bize iltihak eden 
bu memleket ahalisi pek eski zamanlardan beri 
bizden ayrılmış değillerdir efendiler. Onlar 
bundan kırk sene evvel bizim arazimiz dâhilin
de ve bizim memleketimiz efradı nıeyanında bu
lunuyorlardı. Rus idaresi orada kırk sene de
vam etti ve bir teşkilât yaptı. O teşkilât bil
hassa Çarlık istibdadının en ufak köylere varın
caya kadar nüfuzunun temini maksadiyle pek 
müteferri ve müteferrik makamlar ihdası şek
linde olmuştur. Bir muhtar, sonra (Klâve) tâ
bir ettikleri Başmuilıtar, sonra Astarşa, Aşar 
bilmem ne namlariyle beş, altı dereceye taksim 
etmek şartiyle büyük bir teşkilât yapmışlardı. 
Halk bu teşkilât ile zaruri ve tabiî olarak ülfet 
peyda eylemişti. Fakat arz etmek istediğim 
nokta; bize iltihak eden bu memleketler aha
lisinin ruhunun Anadolu'da her hangi bir köy
le mukayesesi halinde aynı ruhta bulundukları
nı arz etmektir, Anadolu'da bir köy halkı ne 
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düşünüyorsa Kafkasya'nın meselâ Şavşat Re-
valeabat ve mülhakatı halkı aynı şeyi düşünü
yor. Onlar da aynı insanlardır efendim. Mem
leketimizde mevcudolan kavanin halkın huzur 
ve saadetini temine kâfi değildir. Onun içindir 
ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunu gibi adaleti temin 
edecek kavanini memlekette tatbik ederek ka
bil olduğu kadar memleketin huzur ve saade
tini ve memleketin refah ve ümranını temin et
mek istiyoruz. Onlar da aynı kütlei ahaliden 
olmak itibariyle bittabi aynı vaziyet dâhiline • 
kavaninimiz çıkar çıkmaz - gireceklerdir. Yal
nız öteden beri bir teşkilât ile idare olunmuş 
olan insanların başında kaymakam, mutasarrıf 
veya vali gibi idarei mülkiye ile alâkadar kim
selerin bulunmaması, mercilerinin olmaması şek
linde tecelli ediyor ki, o adamlar her halde bize 
iltihakla büyük ümitlere kapıldıkları halde me
yus değillerse de belki müteessir oluyorlar. Çün
kü idarei askeriye vazii'ei asliye itibariyle ida
rei mülkiye kadar tabiî şefik olamaz. Bu gayet 
tabiîdir ve gayet zaruridir. îdarei askeriyenin 
variyeti, mülkiyenin vaziyeti kadar şefkati ica-
bettirnıez. Binaenaleyh oradaki teşkilâtın biran 
evvel yapılması ve hükümetin şu teklifinin hat
tâ müstaceliyetle kabul edilmesi lâzımdır. Ora
da Batum, Kars ve Ardahan namiyle mutasarrıf
lıklar mevcut idi. Şimdi Batımı'un vaziyeti do-
layısiyle Artvin'i bir liva merkezi olmak üzere 
kabul ettirmek istiyorlar. Halbuki efendiler; 
arada 1300 rakımlı bir Çamdağı vardır ki, altı 
saatte araba ile çıkmak ancak mümkün olur. Ora
ya çıktıktan sonra Ardahan'a gitmek lâzımgeli-
yor. Artvin ayrıca bir kaza halinde Ardahan; 
Erzurum veya Diyaıbekir gibi bir yere rapte-
dildiği takdirde, Artvin ahalisi Ruslar zamanın
daki suhuletlerden mahrum kalmış olurlar. Eğer 
müstakil bir liva halinde teşkil edildiği takdirde 
o muhit için esasen muayyen kazalar vardır, o 
kazalara birer kaymakam ve liva merkezi ittihaz 
edilecek yerlere de birer mutasarrıf veya vali 
gönderilirse - ve muhitin esasen köyleri, nahi
yeleri muayyendir - halk memnun olmazlarsa bi
le sui idareden şikâyet etmezler. Çünkü kavani
nimiz baştan aşağı memleketimizin huzur ve 
refahını temin etmekten pek uzaktır. 

Efendiİer hiç olmazsa onları bizim bugün 
Anadolu'nun vaziyetinden daha fena vaziyette 
bulundurmamak için şu kanunun kabulü ve teş
kilâtı esasiye hakkındaki Vehbi Beyefendinin 
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noktai nazarının da biran evvel husulü için alâ
kadar arkadaşların encümenlerde biraz fazla 
himmet etmelerini rica ederim. Çünkü orada 
idarei mülkiye mevcudolmamakla ahali nasıl sı
kıntıda ise buradaki ahali de memnun değildir. 
Kavaninimiz umumiyet itibariyle ahaliyi mem
nun edecek bir vaziyette değildor, efendiler. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Vehbi Beyin suali üzerine biraz iza
hat vereyim ki, mesele tenevvür etsin. 

Vehbi Beyefendi mahallî idarelerden bahset
tiler. Vazaif tefrik edildikten sonra vilâyetler 
iki kısma ayrılmıştır. Bir kısmı mmtakavi ida
relerdir ki, yani bizim idarei hususiye i vilâyat 
idareleridir. İkinci kısım mahallî idarelerdir 
ki, belediyelerdir. Belediyeler bizde henüz te
şekkül edemiyen komünlerdir. Şimdi 'bize ilti
hak eden memleketler, Rus taksimatı idaresi
ne göre, bir cüzütamı idari olan vilâyet ha
linde parçalanmıştır. Binaenaleyh bu gün ora
da mmtakavi idare yoktur. Burası tamamiyle 
(Mahallî idare) kavanini umumiyesi mucibince 
idare olunur. 

Amelî idare denilen (Komün) lere, beledi
yelere gelince... 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim, ko
münü momünü kaldırınız. Burası Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. (Gürültüler) 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. (Devamla) — Sonra efendiler, mahallî 
idareler denilince bundan maksudolan, bele
diyelerdir ve köylerdir. Malûmuâliniz her be
lediyenin kendisine göre bir şahsiyeti mânevi-
yesi vardır. Emvali menkulesi ve gayrimenku-
lesi vardır ve mahallî heyeti vardır. Diğer me-
maliki mütemeddinede dahi keza bu vaziyet mev
cuttur. Binaenaleyh köylerin öteden beri mu
tasarrıf oldukları ne emvali menkulesine ve ne 
de onların içtimai mahallerine katiyen doku
nulmamıştır. Yarın Köy Kanununu kabul etti
ğiniz zaman bu kanuna tevafuk ederse tabiîdir 
ki, bunlar da eski haliyle idare olunacaktır. Ak
si takdirde kanunumuza göre tadilât yapıla
caktır. Zannederim ki lâzımgelen izahatı ver
dim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa var mı!^ Efendim, kanunun müstaceli
yetle müzakere edilmesine dair takrir vardır. 
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Riyaseti Celileye 

Müzakeresine mübaşeret edilmiş olan Kars 
ve civarı livaların teşkilâtına nıütaallik Kanu
nun, ehemmiyetine binaen müstaceliyetle mü
zakere ve kabulünü teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim, maddelerin müzakeresine 
geçelim mi» (Geçelim sesleri) 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE i. — Moskova ve Günırü muahede-
leriyle Türkiye'ye terk edilmiş olan mahallerde 
Artvin, Ardahan, Kars livaları teşkil ve İğdır ve 
Kulb kazaları Bayezid Sancağına raptedilmiş-
tir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Beyefendiler, maddede bir nokta vardır: Son 
derece haizi ehemmiyettir. Brestlitovsk, Mosko
va ve Günırü muahedeleri Meclisi Âliden geç
memiştir. Bu muahedelerin burada, her hangi 
bir kanunumuzda zikredilmesi doğru değil
dir. Onun bize lüzumu yoktur. Bize taallûk edi
len memleketlerde yapılacak teşkilâtı idariye-
yi anlarız. Fakat bizim Meclisimizden geçmemiş 
olan şeylerin kanunlara geçmesi doğru değildir. 
(Doğru, sesleri) 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
varını? 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Efendim bu ibareyi o memle
ketlerin tarzı iltihakmi ifade için ilâve etmiş
tik. Arzu buyurulursa çıkarırız. (Ana vatana il
tihak etmiş yerlerde denilsin, sesleri) 

REİS — Anavatana iltihakı suretiyle mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmişti!'. Madde şu şekli alınıştır: 

Anavatana iltihak eden arazide icra edilecek 
teşkilâtı mülkiyeye dair Kanun 

MADDE 1. — Anavatana iltihak eden ma
hallerde Artvin, Ardahan, Kars, livaları teşkil 
ve İğdır ve Kulb kazaları Bayezid Sancağına 
raptedilmiştir. 

MADDE 2. — Artvin sancağı Artvin, Şavşat, 
Borçka \e Kars sancağı; Kars, Kağızman, Za-
ruşat, Sarıkamış ve Ardahan sancağı; Ardahan, 
Oltu, Göle Posof kazalarından mürekkeptir, 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Efendin^ bir şey soracağım. Bir de Ardanuç 
vardır ki, nahiye vaziyetinde addediyorlar. Hal
buki burası bir kaza vaziyetindedir. O, niçin 
kazalar meyanma ithal edilmemiştir? 

MÜSTEŞAR REFET B. — Orası tama-
nıiyle bizde kalmadığı için kaza halinde bırak
madık. Bir kısım köyleri hudut haricinde kal
mıştır, onun için. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
—• Efendim, Ardanuç nahiyesi Ardahan'a gider
ken Erzurum hududuna taraf olan cihettedir. 
Binaenaleyh Ardahan - Artvin tariki bizde bu
lunmasına nazaran Ardanuc'un bizde bulunma
sı kadar tabiî bir şey olamaz. Şavşat'ın bizde 
bulunmasına nazaran Ardanuç o kadar bir mü
him şehirdir ki, ve o kadar mühim bir mevki
dir ki, nahiye şeklinde idaresi katiyen kabili 
tecviz değildir. Orası kesme kayaların üzerinde 
bir ermeni istihkâmı idi. Onun için orasını bir 
nahiye olarak değil, güzel bir kaza olarak bı
rakmalıdır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Mühim 
olduğu için nahiye bırakmalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hükü
met teşkilât itibariyle bunu düşünmüştür. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Bu livaların nüfusunu da ıııeh-
maemken tetkik ettik; elimizde mükemmel is
tatistikler bulunmamakla beraber mümkün ola
bildiği kadar tahkikat icra ettik. . Şimdi bu li
valar dahilindeki nüfus âzami olarak yüz yir
mi bin raddesindedir. ileride tetkikatı mükem
mele icra edeceğiz. Icabederse orada yeniden 
bir kaza yapılabilir. Şimdilik nüfusuna naza
ran bu kazalarla iktifaya mecburuz. (Doğru, 
sesleri) 

NEŞET B. (Kângırı) — Bu kanunun Muva-
zenei Maliye Encümenine havalesi lâzımdır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Dahiliye Müsteşarı Mustafa Abdül-
halik Beyin riyaseti altında giden heyet hatı
rımda kaldığına göre burasını kaza halinde ka
bul etmiştir. O heyet tamamiyle halkla temasta 
bulunarak arayı cemetmiş ve nüfusu umumiye 
ve muhiti umumi hakkında esaslı malûmat edin
mişti. Oradaki teşkilât; Heyeti Vekile tarafın
dan yapılan bu kanuna hiç benzemez. Biz ora
da yegân, yegân köyleri dolaşmış ve ahali ile 
temasta bulunmuştuk. Eğer bu kanunun muza- ' 
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keresini Cumartesi gününe talik ederseniz He
yeti Aliyelerine oradaki nüfusu umumi ve aha
liye aidolan defteri getirebileceğim. Bu defter 
mevcuttur. Bu esasen kaza halinde idi, yine ka
za halinde olarak kalmasını talebediyorum. 
Ve bu bapta bir takrir takdim ediyorum. 

EDÎB B. (Batum) — Efendim, bu Ardaımş 
çok eskiden beri kazadır. Doksan üçten evvel 
bizim elimizde iken yine kaza idi ve hakikaten 
kazaya şayandır. Fakat geçende bendeniz Da
hiliye Encümeninde bulunduğum zaman bunun 
kaza olmasını iddia etmedim. Çünkü Heyeti 
Âliyeniz bu gibi teşkilâtın pek aleyhinde idi ve 
bütçe meselesi olduğu için ısrar etmedim. Fakat 
Ardaımş'un kaza olmaya şayeste olduğu muhak
kaktır. Lâkin şu Artvin'de sancak teşkili pek 
elzem olduğunu bildiğimden dolayı ısrar ettim, 
Ardaımş için okadar iddia etmedim ve hiçbir 
şey de söylemedim. Hakikaten Ardaımş'un da 
bilâhara her halde kaza olması lâzımdır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Varidatı da kendisine kâfidir, efendim. 

EDÎB B. (Batum) — Evet, varidatı da kâfi
dir ve şose üzerindedir. Gayet güzel bir yerde
dir. Fakat Dahiliye Vekâleti kaza olmasına 
lüzum göstermemiştir. Bendeniz de ısrar etme
dim. Heyeti Âliyeniz nasıl arzu ederseniz öyle 
yaparsınız. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET B. — Efendim, bâzı zevatın buyurdukları 
gibi daha birçok kazalar vardır. 

Arz ettiğim gibi, ki o zaman Edirne vilâ-
yeitnde olduğu gibi, gayet küçük kazalar teş
kili düşünülmüş, şimdiki, bizim teşkil ettiğimiz 
sekiz, dokuz kazaya mukabil 15 - 20 kadar ka
za vücuda getirilmişti. Şimdi bu kazalardan 
birçoğu hudut tadilâtından dolayı hariçte ve dâ
hilde kalmıştır. Fakat biz bütçe meselesinden 
dolayı diğer vilâyetteki kazaların cesametini 
nazarı itibara aldık. Tabiî ona göre yeniden bir 
tadilât vücuda getirilmiştir. Eğer bu Ardanuş'-
ını kazaya tahvili lâzımgelirse daha birtakım 
nahiyeler vardır ki, onlar da aynı ehemmiyet
tedir. Onların da kazaya tahvili lâzımdır. 
Onun için Hükümetin bu teklifinin kabulünü 
rica ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Hatırımda kaldı
ğına göre burası sekiz kaza ile idare ediliyor
du. Şimdi üç kaza ile idare edilecekmiş, kanun-

• da öyle görüyorum. Meselâ Zaruşat denilen yer 
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Ermenistan'la Gümrü'ye huduttur. Çıldır, Ak
baba bunlar dört kaza iken yalnız Zaruşat'da 
bir kaza teşkil ediliyor. Acaba bir kaza üç yüz
den fazla köyü idare edebilecek midir? Buna 
imkân var mıdır? Hükümet bu cihetten ne dü
şünmüştür? Buna bir cevap versin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, şu, müza
kere edilen mahallin mevkii coğrafisini bilini
yoruz. Fakat ortada bir mesele vardır ki, 
orada bir Hükümet yoktur. Mümkün mertebe 
Hükümet teşkil olunsun. Bu azdır, çoktur. 
Şöyle olsun, böyle olsun diye rica ederim müna
kaşa etmiyelim, 

DURAK B. (Erzurum) - Rica ederim hoca 
efendi, onsuz olmaz, 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Onu da yaparız. 
Fakat bugün olamaz. Bu kanun tekrar Muvaze-
nei Maliye Encümenine gidip bir ay daha dur
sun mu, beyefendi? Bugün rica ederim şu elde 
olan Hükümetin teklifini çıkaralım da sonra 
orası mahallinde düşünülür, Hükümetçe düşünü
lür. Başka birşey varsa onu da yarın yapalım 
efendim. (Müzakere kâfi sesleri). 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Vehbi Efendi Hazretlerinin söyledikleri söz 
üzerine hakikaten Muvazenei Maliye Encümenine 
havale suretiyle işin uzıyacağma kanaat hâsıl et
tim. Bilâhara ayrıca bir takrir ile teklif ede
ceğim, takririmi geri alıyorum (Pekâlâ seslrei). 

REİS — Müzakerelerin kifayetini kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın. Kapul edilmiştir 
efendim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum : 

MADDE 2. — Artvin sancağı; Artvin, Şav
şat, Borçka, Kars sancağı; Kars, Kağızman, Za-
ruşat, Sarıkamış ve Ardıhan sancağı; Ardıhaıı, 
Oltu, Göle, Posof kazalarından mürekkeptir. 

DURAK B. (Erzurum) — Esasen biz böyle 
körlemeden yarım yamalak kanunlar yapıyoruz. 
Yarın, ertesi gün bir daha yaparız. 

REİS — Durak Bey rica ederim, müzakereyi 
ihlâl etmeyiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Müzakereyi ihlâl 
etmiyorum. Ben Hükümetten bir sual sordum. 
Cevap verdirmediniz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar ve
rildi. 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır efendini. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler, lüt

fen el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 3. — Artvin sancağının merkezi 
(Artvin), Kars sancağının merkezi (Kars) ve 
Ardıhan sancağının merkezi (Ardıhaıı) şehir
leridir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — Batum teşkilâtı hakkındaki 
4 Eylül 1334 tarihli kararname mülgadır. 

BİR MEBUS Bey — Reis Bey nedir bu 
kararname? Rica ederim söyleyiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey bırakmı
yor, körü körüne bize burada kanun kabul etti
riyor, bu kanundan hiç birşey anlamıyoruz. 

REİS — Müzakerenin intizamını ihlâl etme
yiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — İhlâl etmiyorum, 
işte dışarı çıkıyorum. Siz istediğinizi kabul etti
riyorsunuz. 

REİS — Durak Bey size ihtar cezası veriyo
rum, zapta geçsin. 

DAHİLİYE V E K Â L E T İ MÜSTEŞARI RE-
FET B. '— Bu maddede geçen kararname; Birest 
Litovsk muahedesi üzerine beyefendinin dediği 
tetkikat yaptırılmış ve burasının teşkilâtına ait 
bir kararname neşredilmiştir. Tabiîdir ki, bu 
kanun çıkınca o kararname mülgadır. (Esasen * 
buna lüzum yoktur, sesleri). 

HAŞİM B. (Çorum) — Efendim, malûmuâli-
niz geçen sene Ağustosta Ermenistan Hükümeti 
Cumhuriyesi ile bir muahedenamemiz vardır. 

Burada 1332 tarihinde Almanlar ve Ruslarla 
beynimizde olan muahededen bahsediliyor. Er-
menistanla ahiren beynimizde takarrür eden 
muahedenaınede hudutlar gösterilmiş ve zaten 
muayyendir. Bununla onun ne alâkası vardır? 
Bundan hiç bahsedilmiyor. Bunun nazarı dik
kate alınmasını teklif ediyorum. (Gürültüler). 

BİR MEBUS Bey — Reis Bey müsteşar bey
den bir sual soracağım, Akbaba bizde midir? 
Bunun hakkında da bir şey yoktur. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
F E T B. — Efendim, demin Durak Bey de bu 
suali sormuşlardı (Evet sesleri) demin arz etti
ğim gibi Brest Litovsk muahedesiyle bu mahal
lerin bir kısmı hudut haricinde kalmıştır. Şimdi 
Gümrü muahedesi mucibince bir şehir vardır ki, 
o şehir tamamiyle elviyei selâsenin hududu şar-
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kiyesini teşkil ediyor. Bunun şimalinde, gar
binde kalan aksam, meselâ Akbaba kazası önce 
o müşahede mucibince bize iltihak etmişti. Bu
gün tamamiyle hudut haricindedir. Bu Zaruşat 
kazasının birtakım köyleri yine hariçte kal
mıştır. Hududa tesaüdf ettiği için bir kısım 
köyler ve bâzılarının merkezi gitmiştir. Onun için 
hepsini mezcettik, bu lâyihayı böyle ihzar etmeye 
mecbur olduk. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bir de
fa kanunda (kump) yazılmış (kulb) olacak o 
tashih buyurulsun. 

RElS — Musahhah olarak okunmuştur. 
Dördüncü maddenin tayyı hakkında dört 

tane takrir vardır. 
DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-

FET B. — Efendim, tabiîdir ki, kanunun neşri 
ile o kararname mülga olacaktır. Onu tasrih 
etmek lâzımdır. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, böyle bir maddenin bulunmasına 
ihtiyaç tabiîdir. Çünkü, vaktiyle üç sancak bize 
verildiği zaman bir kararname ile kazalar ve na
hiyeler tahdit ve tâyin edilmişti. Bugün o nahi
yelerden bâzı köyler son vaziyet üzerine hariç
te kalmıştır. Tabiîdir ki, o kanunun hükmü 
meriyülicra değildir. Ve bugün bir kanun neş
rediyoruz. Büyük Millet Meclisi bu kanunu 
neşrederken halihazır hududa nazaran bir esas 
tesbit etmek mecburiyetindedir. O esas hilâfın
da olan kanunların mer'i olmasına lüzum yok
tur, onlar gayrimeridir, demek mecburiyetinde
yiz. Binaenaleyh, bu maddenin olduğu gibi kal
ması lâzımdır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, bu ka
nunda katiyen biz Batum'dan bahsetmedik. Ba-
tum'un muamelesi sebk etmiş etmemiş bu mev-
zuubahis değildir. Bugün yalnız Artvin, Kars, 
Ardahan sancakları üzerine teşkilât yapıyoruz. 
Zaten kanundaki teşkilât da bunlardan ibaret
tir. Yani bu kaza ve nahiyelerden ibarettir. 
Batum'dan katiyen bahsetmemiş olduğumuz 
için Batum hakkında falan tarihinde yapılan 
bir muahedenin veya kanunun mülga olup ol
madığı hakkında izahat vermek zaittir. Katiyen 
ondan bahsetmeye lüzum yoktur. 

FUAD B. (Çorum) — Vardır ,efendim. 
VEHBİ B. (Karesi) — Bu madde Batum 

teşkilâtı hakkındaki kararnameden bahsediyor. 
O kararname de bir ahitname idi, Ora teşkilâ-
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i tının matuf olduğu ahitname Mecliste tetkik 

edilmemiştir, ikinci ahitnameler de yine Mec
liste tetkik edilme'miştir. Ve esasen o ahitname 
üzerine yapılan kararname zeylen ortadan ref-
olunmuştur. Biz, yeni bir emrivaki tesbit edi
yoruz/Binaenaleyh Batum teşkilâtı hakkındaki 
kararnameden bahse* lüzum yoktur. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, uzun boylu müzakereden hiçbir 
şey çıkmaz. 

REİS — Efendim takrirleri dinliyelim. 

Riyaseti Celileye 

Batum Teşkilâtı hakkındaki dördüncü mad
denin tayyını ar* ve teklif eylerim. 

7. VII. 1337 
ük-zuram 

ismail 

REİS — Efendim diğer takrirler de aynı 
I mealdedir. Dördüncü maddenin tayyı hakkın

daki takrirleri reye vaz'ediyorum. 
Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 
Kanuna bir madde ilâvesi hakkında bir tak

rir var. 

Riyaseti Celileye 

Elviyei selâseKanununa berveçhizir madde
nin ilâvesini teklif ederiz. 

Batum Batum Batum 
Edib Ahmed Fevzi Ahmed Nureddin 

MADDE 4. — Elviyei selâsede Teşkilâtı Esa
siye Kanununa tevfikan nevahi teşkilâtı icra 
edilinceye kadar nevahi nıüdiranı ahali tarafın
dan intihabedilecektir. 

EDlB B. (Batum) — Efendim, demin arz 
ettiğim gibi, dördüncü madde yerine, Dahiliye 
Vekâletinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun çık
ması uzıyacağından, oradaki nahiye müdürleri
nin ahali tarafından intihabedilmesi için bir 
takrirle bir madde teklif ediyorum. (Muvafık, 
sadalan) 

RElS — Refet Bey Hükümet bunun hakkın
da bir ş'ey söyliyeeek midir? 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE
FET B. — Efendim, oradaki Rus Taksi
mat idaresine göre nahiye teşkilâtı bizim
kine katiyen tevafuk etmez. Orada bir Kafkas 
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Valii Umumiliği vardır. Ondan sonra ayrıca 
bir vilâyet ve bir de sancak vardır. Ondan son
ra kazalar ve daha sonra bizim nahiyelere mü
şabih nahiyeler vardır. Ondan sonra köyl'er ge
lir. Bu suretle oradaki taksimatı idariye altı
ya kadar ayrılıyor. Bizim nahiye teşkilâtımız-
daki maksat nedir? Bu henüz tamamiyle takar
rür etmemiştir. Encümen ile Hükümet beynin
de bu hususta ittihat ve tevafuk hâsıl olmamış
tır. Bu vaziyet tesbit edilmediği için şimdi ora
daki Rus Taksimatı îdariyesine göre köylere 
mi, nahiye diyeceğiz? Bu mesele için Hükümet 
ile encümen.arasında biraz ihtilâf hâsıl oldu. 

Sonra efendim sekiz on köyden mürekkep 
parçalar vardır. Bunların daha büyük kıtaları 
vardır. Bunların hangisine nahiye diyeceğiz? 
Bu henüz muayyen değildir. Rica ediyorum .bu
nu Hükümete bırakınız. Kavanini mevcudeye 
göre memurin intihabedilir ve ona göre idare 
tanzim, edilmiş olur. 

EDİB B. (Batum) — Efendim, oradaki na
hiyeler 1293 senesinden kalan nahiyelerdir. On
dan sonra Mustafa Abdülhalik Bey geldiği za
manda bunların yine nahiye olarak kalması 
tensibedilaıiştir. Ve o nahiyel'ordeki müdürler 
köy ile nahiyeler arasındaki idareyi temin eder
ler. Bundan sonra bir kaza kaymakamı, bir mu
tasarrıf, bir de nahiye müdürü, bir de köy muh-
tarlan, vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şimdi 
yok mudur, efendim? 

EDİB B. (Bastımı) — Nahiye müdürlerini 
oradaki ahali intihabed'erler. Zaten kırk sene
dim beıi ahalinin ruhu buna alışmıştır. İntihap 
usulünü de pek güzel bilirler. Yani katiyen al-
danmazlar. Tam mânasiyle buna alışmışlardır. 
(Pekâlâ, sesleri) 

DURAK B. (Eminim) — Reis Bey söz isti
yorum. 

REİS — Söz vermiyorum, efendim. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendim, demin

ki ihtarı katiyen kabul 'etmiyorum. Çünkü, ben 
haksız bir muamele yapmamışım. Binaenaleyh 
ihtarınızı geri alınız. 

REİS —- Söz vermiyoram, Durak Bey. 
DURAK B. (Erzurum) — Ben Hükümetten 

bir sual sordum cevap verilmedi. 
HAŞİM B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 

bütün arkadaşlar namına rica ediyorum. Lütfen 
ihtarınızı geriye alınız. 
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REİS — Geri almıyorum, efendim. 
DURAK B. (Erzurum) — Alacaksınız Re

is Bey, çünkü; haksızsınız. Nizâmnanıei Dahili
ye bakınız efendim. Ben Hükümetten sual sor
dum. Hükümet bana cevap vermemiştir. 

REtS — Efendim ihtarı ref ediyorum. 
ŞEREF B. (Edime) — Efendim, Meclisi 

Âlinizin kabul ettiği kanun bize iltihak eden o 
güzel yerlerin idaresine mütedairdir. Fakat 
Edip Beyefendinin vermiş oldukları takrir na
zarı dikkatimi celbetti. Edib Bey diyorlar ki, 
nahiye müdürleri ahalinin intihabiyle olsun. 
Efendiler siz ne için buraya toplandınız ve ne 
için o Teşkilâtı Esasiye Kanununu yaptınız? So
rarım size. Siz onu ne için tatbik etmiyorsunuz? 
(Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim 22 
Teşrinisanide Köy Kanunu Hükümetten encü
mene verilmiş, bir sene oluyor el'âıı çıkmıyor. 
(Handeler) 

ŞEREF B. (Devamla) — Bendeniz zannedi
yorum ve tamamiyle biliyorum ki, bütün arka
daşlarımın fikri de bu merkezdedir. Edib Beyin 
teklifi ile beraber sizlere çok yalvarırım. Henüz 
bizden esasen ayrılmamış ve fakat kahran biz
den alınmış olan bu güzel yurt Anavatana ilti
hak ederken Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararları ve kavanini bizzat orada yaşıyan in
sanların haleti ruhiyelerine mutabıktır. Çok ri
ca ederim, onlar yine idarelerini bu veçhile te
min etsinler. Zannedersem dünyada bundan ta
biî bir şey olamaz. Vakıa beni buradan Hilkti-
met bir yere vali gönderirse, velevki zeki, dira
yetli, muktedir bile olsam ve orasını ne kad at
iyi idare etmiş olursam olayım orada yetişen ve 
o muhitin, ve halkın ihtiyacını benden iyi tanı
yan oranın hakiki evlâdı her halde orasını ben
den daha iyi idare edebilir. Bilhassa bu mesele 
halka idareyi vermek için ilk atılan hatvedir. 
Bu hatveden katiyen rüetı etmiyelim. Edib Be
yefendinin dediği gibi mutlak bemutlak orada
ki nahiye müdürlerini olsun ahali intihabetme-
lidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz bir sual so
racağım. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 24 Kânunu
sanide neşredildi. Bunun on dokuzuncu madde
sinde.... 

REİS — Rica ederim eğer müzakereye de
vam edilecek ise takrir okunur. Esasen mesele 
onun üzerindedir. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendini Teşkilatı 

Esasiye Kanunu Mecliste neşredilen, kavanin 
mecmuasında mevcuttur - ki, bu 24 Kânunusa
nide kabul edildi - bunun on dokuzuncu madde
sinde diyor ki, nahiyelerde idare heyeti ve na
hiye müdürü nahiye şûrası tarafından intiliab-
edilir diyor,. Rica ederim bunu hangi zat'redde
debilecektir? Bu kanun Meclisten geçti. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Nahiye şûrası 
nasıl teşkil edilecektir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bıi esasen kanunda. 
mevcuttur, 

. DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI RE-
FET BEY — Edib Beyefendinin mütalâası doğ
rudur. Teşkilâtı Esasiye Kanununa da'muvafık
tır, Tabiîdir ki, onun tatbiki lâzmıgelir. Demin 
de arz ettim. Ancak biz nevahi kanununu Mec
lisi Âİinhse takdim ettik, encümen de vazifesini 
ifa ve ikmal ederek çıkardı ve Heyeti Aliyenize 
sevk etmiştir. 

Edib Beyefendinin fikri ve takriri kabul 
edildiği takdirde nasıl olur da bir madde ile in
tibah yapılacaktır, diye bunu gösterebileceksi
niz. Müntehip kim olacaktm kini intihabede-
cek? Bu hususta kanun yoktur, değilmi efen
dim. (O; mahallerine aittir sesleri) onun için 
nıüstaçelen kanunu çıkarırsınız. Ondan sonrada.. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
-••—• Örttda esasen intihap yapılıyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey encümen namına söz istiyorum, 

Beyefendiler; elyevm bize iltihak eden bu 
elviyei selâsedeki nevahide müstahdem nevahi 
mü di ranınııı intihap ile olduğunu Edib Beyefen
di söylüyor. Bizim bugün müzakere ettiğimiz 
ise mutasarrıf ile kaymakamlardır. Ne vahiy e 
esasen ilişecek değiliz. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
çıkıncaya kadar eski şekilde idare edilir, bunu 
bozmıyalım ve mesele böyle gitsin. Ve esasen 
Hükümet de diyor ki, bozmayız. Binaenaleyh 
şimdiye kadar nasıl idare olundu ise yine öyle 
idare olunur ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
neticesi olan İdarei nevahi Kanunu encümen
den çıkmıştır, bir aydır Divanı Riyasettedir. 
O kanun müzakere edilinceye kadar, elyevm ora
da idare ne şekilde devam ediyorsa yine öyle 
devanı edilsin. Esasen hepimizin fikri de odur. 

bu suretle mesele bitmiştir zannederini. (Müza
kere kâfi sesleri)* 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa) •-- Arka 
d aşlar pek kısa söyliyeeeğim, 

Hükümet ile Battım mebusİarmuı teklifler, 
arasında ufak bir anİaşamamazİık gorüyorüüL 

Şimdi Batımı mebusları diyorlar ki : Hükü
metin tensibedeceği miktarda nahiyeler için m-
tihabedileeek nahiye müdiranıüı biz İntihabedc 
lini; Hükümet isterse orada yirmi tane nahiye 
teşkil etsin şeklinde bir ihtilâf vardır. Hükümet 
tensibetmezse tabiî nahiye oİmaz. Yani Hükü
metin de ısrarı şu noktada; acaba köye ini na
hiye diyeceğiz? Yoksa birkaç köye mi nahiye di
yeceğiz? Diye bunda tereddüdediyor, Binen-
aleyh Hükümetin tensibedeceği şekildeki nahiye
lerde ahali tarafından intihabedilmiş nahiye mü
dürlerinin bulunmasında hiçbir mahzur yoktur, 

REİS — Efendim Edib Bey ve arkadaşları
nı n demin okunan takririni müsaade buyurun 
tekrar okuyalım, bu takrirle mesele biter. 

(Takrir tekrar okundu.) 
MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Kema 

! fissabık kelimesinin ilâvesiyle madde reye ko
nulsun efendim. * 

REİS — Madde şu şekli alıyor: 

MADDE 4. — Elviyei seiâsede Teşkilâtı Esa
siye' Kanununa tevfikan ne vali i teşkilâtı icra 
•edilinceye kadar nevahi müdiranı kemafissabık 
ahali tarafından mtihabolunur. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. (Alkışlar). 

MADDE 5, — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

MADDE (i. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi, 

Efendim müstaceliyet kararı vardır. Heyeti 
umumiyesini kabul edenler lütfen ellerini kal-
dıroınlatf.. Heyeti umunıiyesi ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

REİS — Efendini Cumartesi günü içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum, 

— 182 
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2 — Kırk Yedinci îçtimada icra kılınan yoklamada hazır bulunmıyanların isimleri 

ALÎ B. (Amasya), Mehmed Ragıb B. 
(Amasya), Mustafa B. (Antalya), Şakir B. 
(Ankara), Şemseddin Ef. (Ankara), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Hamdi Namık B. (iz
mit), Halil İbrahim Ef. (îzmit), Sırrı B. (İz
mit), Âsim B. (Erzurum), Nusret E l (Erzu
rum), Ahmed B. (Ertuğrul), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), İbrahim Hakkı B. (Ergani), 
Enver B. (İzmir), Dr. Mustafa B. (İzmir), 
Mahmud Esâtl B. (İzmir), Muhtar B. (İstan
bul), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Ali Saib 
B. (Urfa), Pozan B. (Urfa), Ali Ef. (İçel), 
Edib Ef. (Batum), Atıf B. (Bayezid), Şeyh 
Servet Ef. (Bursa), Veli B. (Burdur), Hafız 
Ahmed Ef. (Biga), Mehmed B. (Biga), Ham
di B. (Tokad), Hamdi B. (Canik), Nafiz B. 
(Canik), Dursun B. (Çorum), Ferid B. (Ço

rum), Hasan Ef. (Denizli), Yusuf B. (De
nizli), Hakkı Behie B. (Denizli), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Rıza Nur B. (Sinob), İbrahim 
Süreyya B. (Saruhan), Hüsrev B. (Trabzon), 
Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Mesud B. 
(Karahisarı Şarki), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Dr. Suad B. (Kastamonu), Ab-
dülhalim Çelebi Ef. (Konya), Rifat Ef. (Kon
ya), Refik B. (Konya), Sadık B. (Kırşehir), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Sabit B. (Kay
seri), Mustafa B. (Gümüşane), Ali Haydar 
B. (Gene), Ali Vâsıf B. (Gene), Celâl B. (Gene), 
Esad B. (Lâzistan), Dr. Abidin B. (Lâzis-
tan), Tahsin B. (Maraş), Rüşdü B. (Maraş), 
Hacı Bedir Ağa (Malatya), Hakkı Pş. (Niğ
de), Tevfik B. (Van), Lütfi B. (Malatya), 
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