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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. (Kâtip Ragıb Bey zaptı sabık 
hulâsasını okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. Urfa Mebusu Pozan Beyin tahsisa
tına ve Karaihisar Mebusu Halil Hilmi ve İzmir 
Mebusu Dr. Mustafa beylerin müstafi addolun
malarına dair Divanı Riyaset kararları kıraat 
ve kabul edilerek teneffüs için celse tatil olun
du. 

İkinci celse 

Faik Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde biliç-
tima Meclisin itimat ve muhabbetinin iblâğına 
dair olan telgrafa İsmet Paşa Hazretlerinden 
mevrut cevabi telgrafla Başkumandanlığın Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi münase
betiyle Merkez Ordusu Kumandanı Nureddin 
Paşa Hazretlerinden mevrut telgraf kıraat ve 
cevap yazılması tensibedildi. Malatya Mebusu 
Sıdkı Beyle Van Mebusu Tevfik Beye mezuni
yet ita olundu. Ankara'ya vürüdeden kıtaata 
beyanı hoşâmedi edilmesi için Divanı Riyasetçe 
bir heyet intihabı hakkındaki teklif kabul olu
narak Müdafaai Milliye Encümeninin talebey-
lediği celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir) 

Reis Kâtip 
Reisisani Dr. Adnan M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sadaları) (Zaptı sabık hulâsası 
kabul edildi.) 

2. — BEYANAT 

1. — Ankara'ya gelen alaylara hoş geldiniz 
demeye giden heyet namına Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Beyin beyanatı 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, ge
çen gün Ankara'ya muvasalat eden ve Meclisin 
önünde resmi geçit yapan Giresun kıtaatına be
yanı hoşâmedi için bir heyet intihabı Heyeti 
Umumiyece karara iktiran etmişti. Divanı Riya
setçe Cebelibereket Mebusu Rasim Bey, Canik 
Mebusu Şükrü Bey, Malatya Mebusu Reşid 
Efendi ve bendeniz bu vazifeye memur edildik. 
Dün kıtaata 'gittik. Taburlara yegân yegânı Mec
lisi Millînin selâmını tebliğ ettik. Kıtaat bilmu
kabele arzı teşekkür ettiler ve kanlarının son 
damlasını feda edinceye kadar ifayı vazifeye 
amade olduklarını söylediler. (Allah muvaffak 
etsin sadaları) Kıtaat hakikaten birçok meşru 
şeyler yaptığı halde pek zinde ve kalbleri iman
la meşbun bir haldedir. Hattâ Kırk İkinci Alay 
Kumandanı Binbaşı Osman Ağanın bize bilmu
kabele söylediği sözler arasında şöyle bir ifade
de bulunmuştur : 

«Ben sağ ayağımı harbde sakat ettim. Bu se
fer de her iki ayağımı tamamiyle kayıp ve mah-
vetsem bile sedye üzerinde çalışarak düşmanı 
denize dökünceye kadar bu alaylarımla beraber 
çalışmaya ahdettim.» (Allah razı olsun sada
ları) 

REİS — Antalya'da ordunun nusreti için 
dua edildiğine dair bir telgraf var (Allah ka
bul etsin sadaları) 

Biz de münasip görürseniz cevap yazarız. 
(Münasip sadaları) 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

REİS — Bâzı Divanı Riyaset mukarreratı 
arz edeceğim efendim. 
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1. — Tokad Mebusu İzzet Beye izin verilmesi

ne dair Divanı Riyaset karan 

RElS — Tokad Mebusu izzet Bey hakkında 
Divanı Riyaset kararını okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Tabip raporuna müstenit, mazereti sıhhiye

sine binaen iki ay müddetle mezun addine dai 
Tokad Mebusu İzzet Beyin takriri ve merbuta 
tabip raporu Divanı Riyasetin 7 . VIII . 1337 ta
rihli Sekizinci îçtimanıda tezekkür olunmuş ve 
tabib raporuna nazaran mumaileyhin her iki ba 
cağında resyei müzmine âlâmı mevcudolduğun-
dan iki ay müddetle muhtacı tedavi ve istira
hat bulunduğu anlaşılarak iki ay mezun addi 
hususunun tasviben Heyeti Umumiyeye arzı mu
vafık görülmüştür efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Muvafık görenler ellerini kaldır
sınlar. Kabul edildi. 

2. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendi ile 
Tokad Mebusu Hamdı Beye izin verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efen
dinin ve Tokad Mebusu Hamdi Beyin mezuni
yeti hakkındaki Divan kararını okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin tabib 

raporuna müsteniden iki ay ve Tokad Mebusu 
Hamdi Beyin bir buçuk ay müddetle mezun ad
dedilmeleri Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Geçenlerde 
efendim aynı raporla bâzı arkadaşlar mezuniyet 
talebettiği halde Meclisi Âli reddetmişti. Onla
rın kabahati ne idi l . (Hayır o başka sesleri) 

3. — Batum Mebusu Akif Beyin, elviyei se-
lâsede ifa etmekte olduğu hizmete lüzum kalma
dığına dair Divanı Riyaset kararı 
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^ REİS — Batum Mebusu Akif Bey hakkın
daki Divan kararını okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Elviyei selâsede ifa etmekte olduğu hidematı 

vataniyenin ikmali için mezun addi Şark Cep
hesi Kumandanlığının işarına atfen ve Divanı 
Riyasetin 29 Haziran 1337 tarihli kararına tev
fikan Heyeti Umumiyeye arz ve 30 . VI . 1337 
tarihli 44 ncü içtimaıııda üç ay müddetle mezun 
addi tensip ve, kabul edilmiş olan Batum Me
busu Akif Beyin hidematına lüzum kalmadığına 
dair Şark Cephesi Kumandanlığının 31 . VII . 
1337 tarihli telgrafnamesi Divanı Riyasetin 
7 . VIII . 1337 tarihli 8 nci lçtimamda tetkik 
olunmuş ve mumaileyhin hidematı vataniyesine 
hitam verilerek bir an evvel Meclise iltihakı ten
sibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Unıumiyesi-
nin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Muvafık görenler ellerini kaldır
sınlar. Muvafık görülmüştür. 

i. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, tahsi
sat almamak sartiyle üç ay mezun sayılmasına 
dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Kastamonu Mebusu Besim Bey hak
kındaki Divan kararını okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Dairei intihabiyesi menatıkında menafii mil

let ve memlekete ait telkinat ve hidematı ifa 
eylemek üzere bilâtahsisat mezun addedilmesine 
dair Kastamonu Mebusu Besim Beyin takriri Di
vanı Riyasetin 7 . VIII. 1337 tarihli 8 nci içti
maıııda tetkik ve mütalâa olunmuş ve 1337 se
nesi zarfındaki üç aylık mezuniyet hakkı mah
fuz kalmak ve tahsisat almamak sartiyle halkı 
tenvir için iki ay müddetle mezun addi tensibe
dilmiş olduğundan keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
,, Reisisanisi 

Dr. Adnan 

RElS — Divanı Riyasetin kararını kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar,.. Kabul edilmiştir. 

36 
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5. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, teca

vüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden sayılma
sına dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Erzincan Mebusu Mir Hüseyin Bey, 
hakkında Divan kararı var, o okunuyor. . 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 28 Şubat 1337 tarihinde hitam 

bulduğu halde Meclisi Âliye 27 Mayıs 1337 tari
hinde iltihak eylemiş olan Erzincan Mebusu Mir 
Hüseyin Beyin mezuniyetinin hitamından Mec
lise iltihak eylediği tarihe kadar Koçgiri isyanı 
dolayısiyle ve aşireti efradiylte berayı tedibi usat 
üzerine hareket ettiğinden ve bu suretle meası-
rı diyanet ve vatan perverane ibraz eylediğine 
dair merkez- ordusu kumandanlığının 26 . I I I . 
1337 ve Şark Cephesi Kumandanlığının 24. I I I . 
1337 tarihli telgrafnanıesiyle mumaileyhin buna 
müteferri olarak Makamı Riyasete takdim eyle
diği evrak ve vesaik Divanı Riyasetin 7 . VIII. 
1337 tarihli Sekizinci fçtimamda tetkik ve mü
talâa edilmiş ve merkez ordusu ve Şark Cep
hesi kumandanlıklariyle 29 ncu fırka ahzıasker 
kalem riyasetinin telgrafnamelerine nazaran 
mumaileyhin Ümraniye hâdisesini mütaakıp Ku-
ruçay, Kemah ve Refahiye kazalarına karşı te
cavüze başlıyan usat üzerine aşireti efradiyle 
birlikte hareket ettiği ve bu yüzden Meclise iki . 
ay yirmi yedi gün tecavüzle iltihak eylediği an
laşıldığından Hüseyin Beyin bizzarure ve usatı 
tedip maksadiyle vukubulan işbu teeavüzü müd
detinin 1337 senesi zarfındaki müddeti mezuni
yetine mahsubedilmesine karar verilmiş olmak
la keyfiyet Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Doktor Adnan 
REÎS — Divanı Riyaset kararını kabul eden

ler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
6. — Cephenin görülemiyen yerlerini gör

mek üzere mebuslardan beş kişilik bir heyet inti
habı. 

REİS — Efendim; malûmuâliniz cepheyi 
görmek üzere bir heyet izam buyurmuştunuz. 
Heyet hasbezzarure cephenin bâzı noktalarına 
gidememiştir. Muahharen buraların da zi
yareti için bir karar ittihaz edildi. Binaenaleyh 
cephenin bu kısımlarını da görmek üzere beş 

1387 C : 1 
kişilik bir heyetin intihabı lâzımdır. Eğer mu
vafık görüyorsanız bendeniz Makamı Riyaset 
namına bir teklifte bulunayım : Evvelce giden 
heyetten beş arkadaş ayıralım ve onları gönde
relim. Bu tarzı muvafık görenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bütçe 

açığının kapatılması için erbabı ticaret ve esna
fın sermayelerinin ve sükna bedeli icarının yüzde 
onunun harb istikrazı namiyle ahzine dair kanun 
teklifi (2/344) 

REÎS — Bütçenin açığını kapatmak üzere 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin bir lâyihai kanu-
niyesi var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne 
imiş Reis Bey o lâyiha?.. Okunsa da anlasak.. 

REİS — Lâyiha Encümeninden gelsin son
ra okunur. 

EDÎB B. (Batum) —Efendim; geçende 
15 Temmuzda Maliye Vekili Beyefendinin bir 
teklifi kanunisi var idi. Garp cephesi mıntakai 
harbinde ve elviyei selâsede 1337 senesi aşarının 
bir heyeti muhammine tarafından tahmin edile
rek cibayet edilmesi için bir teklifte bulunmuş
tu. Bendeniz elviyei selâse için öteden beri cari 
olan maktu bir verginin bu sene içinde para 
farkı nazarı itibara alınmak şartiyle cibayeti-
ni teklif etmiştim. Heyeti Aliyeniz de kabul 
etmiş ve müzakeresi de müstaceliyetle kabul edi
lerek teklifim Kavanini Maliye Encümenine ha
vale edilmişti. Kavanini Maliye Encümeni aza
ları mezunen gitmişler. Şimdi burada dört kişi 
mevcuttur ve şimdiye kadar müzakeresi yapıl
mamıştır. O zamandan beri bendeniz bu evrakı 
takibediyordum. Bu evrak da diğer bâzı evrak
lara karışmış ve yani bu suretle müstaceliyet 
teklifi teehhüre uğramış, halbuki evrak Muva-
zenei Maliye Encümeninden ve Kavanini Mali
ye Encümeninden geçerek burada müzakere 
edildiği halde bir maddelik tadil teklifi için 
şimdi zaman geçiyor. Maliye Vekili Bey elinde 
mevcudolan kanunla elviyei selâsedeki aşarı 
mültezimlere vermek mecburiyetindedir, ve He
yeti Aliyeniz de 1337 senesi muamelâtında, sui-
idare olmamasını, fena bir şey hâsıl olmamasını 
arzu buyurdunuz... Bunun için oralardan maktu 
vergi alalım. Aşar zamanı geçiyor... Bayram ta
tili de olacak... Bu meselenin bugünkü ruzna-
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meye ithal ve müzakeresini Maliye Vekili Bey
efendi ile aramızda da kararlaştırdık ve muta
bık kaldık. Yalnız mesele Kavanini Maliye En
cümeninden geçecek, Muvazenei Maliye Encü
meninden geçecek ve buraya gelecek gibi mua
melâta tahammül edemez, çünkü encümenin aza
ları kalmamıştır. Bunun bugünkü ruznameye 
ithali ile müzakeresini rica edeceğim. Hiç ol
mazsa bir karar verelim. Ve Maliye Vekili Bey
efendiyi memur edelim. Âşarm mevsimi de ge
çiyor. Karar bugün de verilmezse bu mesele böy
lece kalır. Maliye Vekili Beye haber verelim; 
gelsinler, lütfen bu meseleyi bugün çıkaralım... 

REİS — Edib Bey, bu meselenin bugünkü 
ruznameye konmasını rica ediyorlar. Kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Efendim, bugünkü ruznamede Hiyaneti va
taniye Kanununun sekizinci maddesinin tadili
ne dair bir teklif vardır, onunla başlıyacağız. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey müsaade 
buyurun usulü müzakereye dair. 

Arkadaşlar, hepimizce malûm bâzı arkadaş
lar var ki, kendilerine Divanı Riyasetçe mezuni
yet verilerek mezun addedilmiş. Bâzı arkadaş
larımız da vardır ki, biz bunları gaibi gayrime-
zun biliyoruz. Böyle gaibi gayrimezunlar var 
mı ve Divanı Riyaset mezuniyet vermiş mi? 
Bunları bilelim.... Mezuniyeti tasvibe iktiran 
eden arkadaşlar hepimizce malûmdur... Nisabı 
müzakerede hemen hemen müşkülât kesbediyor. 
Onun için gaibi gayrimezunların ve Meclisi Âlice 
mezuniyetleri tasvibedilenlerin ve Divanı Riya
setçe mezuniyet verilenlerin miktarını Divanı 
Riyaset bir tezkere ile Heyeti Umumiyeye bil
dirmelidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bâzı arkadaşlar gaibi gayrimezundur. 

REÎS — Efendim, Nizamnamede sarahat 
vardır. Ve gaibi gayrimezun olanlar tabiî bir 
muameleye tâbi- tutulurlar. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, memlekette 
geçirilmekte olan ahvali fevkalâde nazarı iti
bara alınarak içtimain bidayetlerinde tanzim 
edilen Hiyaneti vataniye Kanunu mucibince ir-
tikâbedilen hiyaneti vataniye ceraimi Bidayet 
Mahkemelerine verilmiş ve Bidayet mahakimi-
nin kanunen birçok derecatı varken istinaf ve 
temyizi mevcud iken, ahvali fevkalâde nazarı 
dikkate alınarak hiyaneti vataniye ceraimine 
ait verilen hükümler kati addedildi ve turku 
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kanuniyeye gayritâbi addedildi. Yalnız memle
ketteki mahakim teşkilâtı nazarı dikkate alına
rak bunlara mercii tetkik, Meclisi Âli kabul 
edilmişti. Bundan da maksat sürati temin için
di. Bugün ruznamede zannederim kırk kadar 
evrak vardır ve bu evrak üç dört ay evvel hük
me iktiran ederek Meclise gelmiştir. Encümeni 
aidince tetkik edildiği halde Meclisçe hakların
da bir karar verilmemiştir. Halbuki bu hüküm
ler zannederim şimdiye kadar üç turku kanu-
niyeyi kat'eder ve arzu yerine gelirdi. Binaen
aleyh, arzu edilen sürat bazan temin edilmemiş 
bilâkis betaete kalbedilmiştir. Bendeniz bunla
rın tehiri katiyen caiz olmadığını ve Hiyaneti 
vataniye Kanununun sekizinci maddesinden 
mukaddem, verilen şu hükümlerin ve ceza gö
renlerin cezalarının tasdikini, ceza mörmiyenle-
rin de beraetlerinin tasdik ve kabulünü rica 
ederim. Bugün bu meselenin diğerine tercihan 
müzakeresini teklif ediyorum. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, müzakereye girildiyse bendeniz de söz is
tiyorum... 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci 
maddesinin tadili hakkındaki teklif; Meclise 
aidolan vazaifin Mahkemei Temyize havalesin
den ibarettir. Ve Nafiz Beyin de iddia ettiği 
veçhile bu meselede sürat iltizam edilemediğin
den ve iltizam edilse bile evrak yegân yegân 
Meclisi Âlinin bütün efradmca ve bütün zeva-
tınea tetkik edilemiyeceği cihetle Meclisin bu 
baptaki temayülâtını görerek encümen namına, 
sekizinci maddenin tadiline dair bir lâyihai ka
nuniye kaleme almış ve tevdi etmiştik. Lyiâhai 
kanuniye enmümenden çıkalı bir ay oldu zanne
derim. Tabiî Meclis Hiyaneti vataniye Kanunu
nun müzakeresini kabul ettiği vakit şimdiki gibi 
birçok vukuatı ruzumerre ile meşgul değildi. 
Bu gibi mesaili günü gününe tetkik edere ve çı
karabilirdi. Meclisin vazaifi esasen gittikçe ço
ğalmakta olduğu gibi münferiden tetkiki da 
müteassirdir. Müteassir olmak itibariyle Mahke
mei Temyize gitmek için vâki olan temayülâta 
binaen bu tadili kanuniyi teklif etmiştik... Ma
dem ki ruznamenin birinci maddesidir, birinci 
madde olarak mı müzakere edilecek. 

REİS — Efendim, bendeniz birinci madde 
olarak teklif ettim. Nafiz Bey de birinci madde 
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değÜ ikinci madde olarak müzakeresini teklif 
etti. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Davamla) — Birin-
ei madde olsun, ikinci madde olsun eğer kabul 
edilecekse geride kalan evrak için de bir karar 
verilebilir Yani encümenden çıkan evrak için 
de... Meclis böyle muallel kalmasın. Meclisin va
zifesi alâhalihi devam edebekmi dir? Yoksa Mah-
kemei Temyize havale etmek lâzımgeliyor mu? 
Bu halledilmeli. Bunun için evvelbeevvel kanu
nen her halde müzakere edilip edilmemesi hak
kında müzakere cereyan etmesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, bu usulü müzakereye dair 
bir meseledir. Reye konacak. 

Şimdi efendim, ilk önce Hiyaneti vataniye 
kanununun tadili hakkındaki teklifin, maddei 
muaddelenin müzakeresine başlamak vardır, bu 
bir. Bir de Hiyaneti vataniyeye ait evrakı hük-
miyenin, ikinci madde olarak müzakeresi vardır. 

Birinci madde olarak Hiyaneti Vataniye Kanu
nunun sekizinci maddesini muaddil teklifin mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmemiştir efendim. O halde evrakı hük-
miyenin müzakeresine başlıyoruz. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kayse-
ri'li Camgöz Sabri hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Kayseri'li Camgöz Sabri hakkındaki 
evrakı hükmiyeyi okuyoruz. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden maznununaleyh Kayse

rili Camgöz Sabri'nin yedi sene müddetle kü
reğe konulmasına dair Konya Bidayet mahkeme
sinden sâdır olan 11 Haziran 1337 tarihli ve 363 
numaralı ilâm ve evrakı müteferriası encüme-
nimizce tetkik ve mütalâa olundu: 

Merkum Camgöz Sabri'nin mahkûmiyetine 
esas ittihaz olunan delil şahit Rıza Beyin mer
kumun ötede beride Kuvayi Milliye aleyhine heze
yanda bulunduğunu işittiğine münhasır kalan 
şahadetinden ibaret olup delâil ve emaratı ka-
nuniyei saire ile teeyyüdetmemekte olan işbu 
Şahadetle hüküm itası gayricaiz olmakla tasdi
kine imkânıkanuni olmıyan hükmü vâkıın ref'i. 
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ancak merkumun bilâsalâhiyet sıfatı resmiyede 
bulunduğu ve bâzı eşhası dolandırdığı ve sahte 
vesika istimal eylediği isnat ve iddia olunmasına 
mebni işbu ceraimi âdiyesinden dolayı hakkında 
takibatı kanuniye ifa edilmek üzere aidolduğu 
mahekemeye evrakı ile maan ve mevkufen sevkı 
tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif 
olunur. 

6 Temmuz 1337 

Reis Mazbata Muharririri 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip Aza 

Kângırı Sinob 
jet Nâzım Hakkı Hami 

Âza 
Antalya 

Halil İbrahim 

Sinob 
Şevket 

Âza 
Konya 
Refik 
Âza 

Konya 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey, yalnız fı-
karatı hükmiyeyi ihtiva eden kısımlar okunsun. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Cef

felkalem kabul olmaz. Evrakı hükmiyenin esbabı 
sübutiyesi okunmadı. Ne hüküm verilmiş, nasıl 
nasıl verilmiş? ilâm okunsun da anlıyalım. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, Ad
liye Encümeni beraet kararı vermemiştir. Adliye 
Encümeni diyor ki: Bu Camgöz Sabri birçok fe-
cayi ve birçok ceraim yapmıştır. Ve bu harekâ
tını hakikaten ispat eden evrak meyanmda vesaik 
mevcuttur. 

Yalnız, bunun ceraimi hıyaneti vataniye 
cürmüne temas eder mahiyette değildir. Şu 
halde Camgöz Sabri'nin hiyaneti vataniyeden 
mahkûm edilmiş olmasında isabet yoktur. Ve 
şu halde hükümde ve haddizatında tahkikatın 
mecrasında yolsuzluk vardır. Ondan dolayı o 
hükmün ref ine karar vermiştir. Ve sonra bir
çok ceraim vardır. Hükmün ref'ine karar ver
mekle beraber, diğer ceraimi cezasız mi bırak
sın? Meselâ, Sabri kendisine zabit süsü vererek 
birçok yerleri dolaşmış, birçok kimseleri dolan
dırmış. İşte bunlar müstakillen birer cürüm
dür ve bu gibi mesaili âdiyeden dolayı aidol
duğu mahkemede hakkında tahkikat yapılmak 
ve binnetice cezası tâyin edilmek üzere evrakı 
mahkemei aidesine tevdi edilmek üzere, encü
men iadesine karar vermiştir. Tetkik ettiğiniz 
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zaman Heyeti Celileniz maruzatım dairesinde 
bir karar verecektir, başka bir şey yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — En
cümen namına mı söylüyorsun! 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Encümen na
mına... 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Encü
men hiçbir mesuliyet kabul etmez. Ancak ken
di içtihadını diğerinin içtihadına uydurmaya 
say etmez. Binaenaleyh Heyeti Celilenizin, ev
rakı birer birer okumak hakkmızdırve okumâk-
sızın el kaldırırsanız doğru değildir. Bunun 
içindir ki, bu gibi hiyaneti vataniye evrakının 
Mahkemei Temyize, gitmesini istiyorum, efendi
ler. İçtihatlar muhteliftir. Bir delil bana gö
re kavi bir delil olur, size göre zayıf bir delil 
olur. Bunun için encümen, bana tebaiyet ediniz, 
diyerek ısrar edemez, onun için evrakı birer bi
rer okumak hakkınızdır. Evrakı okuyup ona 
göre muamele ediniz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, biz Encü
meni Adliyenin kararını mı tetkik edeceğiz, 
hükmü mü tasdik edeceğiz? Şimdi bizim bura
da tetkik edeceğimiz encümenin kararı mıdır, 
hüküm müdür? Mademki hükümdür, bu hü
küm evvel emirde okunmalıdır. Hükmün istinad-
ettiği esbap taayyün etmeli. O esbap ve delâil 
bizim için ya kâfi derecede kanaatbahş olur, 
yahut olmaz. Ona göre hükmü, ya reddederiz 
veyahut da tasdik ederiz. 

TUNALIHÎLMI B. (Bolu) — Efendiler, Ab
dullah Azmi Efedi deminden, mümkün değil
dir ki hepsi birer birer okunabilsin, dedi. Şim
di de kalktı dedi ki : Bu gibi şeyleri okramadan 
tasdik etmek muvafık değildir. (Doğrudur, doğ
rudur, sadaları) Bu tenakuzla beraber biraz da 
vicdana tecavüzdür. Başka şey değildir. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) —Hilmi 
Bey katiyen sözlerimin müeddasmı anlıyama-
mışlardır. Rüfekayı kiramı şahit tutarım, bun
ları birer birer okutmak müteassir midir, de
ğil midir? Müteassir ise başka bir şey yapma
lıdır. Değilse okutmalıdır. Ya müteassirdir, ya 
değildir. Müteassir ise erbabına verilmelidir, 
değilse okunmalıdır. 

TUNALI HtLMÎ B. (Bolu) — Bendeniz pek
âlâ açıkça anlıyorum ki, gayeye vâsıl olmak için 
çevirme hareketi yapıyorsunuz. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) ~• Ne 
Setliye, ne Maliye ve ne de Dahiliye Vekiliyim, 
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j binaenaleyh çevirme harekâtım ne için yapa

yım? 
ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Çevirme hareketini vekiller mi yapar? 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Meşrudur ve 

hakkınızdır. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) ~~ Çe

virme hareketi yapmak için bir maksat olur da 
bir şey teklif edip onu kabul ettirmek için söy
lenir. Ben lâyihamda da musir değilim. Mec
lisi Âlinin ekseriyeti nerede ise o musiptir. Ben
deniz yalnız vicdanımın emrettiği şeyi söylü
yorum. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, verilen hü
kümle Adliye Encümeninin noktai nazarı bir 
olursa, burada fıkrai hükmiyeyi okumaya mahal 
yoktur. Adliye Encümeni tetkik etmiştir, tasdik 
etmiştir. Tetkikatı da bize nazaran daha âmjk-
tir. Binaenaleyh Adliye Encümeninin noktai na
zarını kabul edebiliriz. Kabul etmemek de Heye
ti Umumiyenin hakkıdır. 

İkinci noktai nazar; eğer mahkemenin ver
diği hükmü Adliye Encümeni ref'etmişse o va
kit Meclisi Âli hâkim mevkiindedir. Binaena
leyh Meclisi Âlinizin her iki tarafın da sözleri
ni dinlemesi lâzımdır. Saniyen fıkrai hükmiye 
okunur. Bidayet mahkemesinin vermiş olduğu 
hükmün esbabı sübutiyesi nedir? O da tetkik 
edilir. Adliye Encümeninin refi icabı nedir? O 
da tetkik edilir. Sonra hâkimlik vazifesi yapılır. 
Onun için vakit geçirmiyelim. Encümen tasdik 
etmişse bilittifak tasdik edilir. 

Sonra Abdullah Azmi Efendi hazretlerinin 
buyurdukları bir mesele var : Yani, sekizinci 
maddenin tadilini bu sebebe mebni teklif etmiş
tik, diyorlar. Bendenizin kanaatime göre seki
zinci madde tadil edilmiş olsa bile buna şümulü 
yoktur. Çünkü Hiyaneti Vataniye Kanunu ah
vali fevkalâdeye taallûk eder bir kanundur. Hi
yaneti Vataniye Kanununda, Usulü Muhakema-
tı Cezaiye Kanununun vaz'ettiği usullere riayet 
edilmemiştir. Bu, Mahkemei Temyize verilecek 
olursa Mahkemei Temyiz bunların hiç birisini 
tetkik ve tasdik etmez. Binaenaleyh şimdiye ka
dar verilen işler çıkmaz, şimdiden sonra da bu 
lâyihayı kabul edersek o vakit Hıyaneti Vata
niye Kanununun Bidayet mahakimine öteden 
beri vermiş olduğu hakkı, Temyiz Mahkemesi 
tekik edemez. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mahkûmun I 

cürmünden mi bahsediyoruz? Mahkemei Temyiz
den mi? 

EMİR Pş. (Sivas) — Bendeniz Nafiz Bey 
biraderimizin ifadesine tamamiyle iştirak ede
rim. Heyeti Âliyenize gelen bu evrakın okunup I 
okunmaması meselesi Heyeti Âliyenize aittir. I 
İster/ Encümeni Adliye lehinde bulunsun, ister I 
aleyhinde bulunsun. Madem ki, buna bir hü- I 
küm verilecektir, bu evrakın müfredatiyle tet- j 
kik edilip edilmemesi meselesi yine Heyeti Celi- I 
leye aittir. Heyeti Celideniz isterse okutur, İs- 1 
terse okutmaz.' Madem ki, bir hüküm verilecek- I 
tir. Encümeni Adliye mahkemenin kararını ka- I 
bul etmişse biz de kabul edebiliriz. Onun için i 
bunun uzun boylu müzakeresine lüzum yoktur. I 
Bu evrakın buradan çıkması lâzımdır. "Heyet I 
hangisini isterse okunur. Zannedersem bunun I 
mucibi münakaşa bir ciheti yoktur. Heyet ma- I 
dem ki, hâkimdir, kanaatine göre haraket eder. I 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Or
tada bir şahadet vardır. Bu şahadeti mahallî 1 
mahkemesi hiyaneti vataniye olmak üzere hük- I 
metmiş. Adliye Encümeni de, bu, hiyaneti vata- i 
niye meselesi değildir, diyor. Binaen şahitle- i 
rin şehadeti okunursa kâfidir. j 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. He- j 
yeti Âliyenizin arzu ettiği ilâm bir defa okun- i 
sun. Ali Süruri Efendinin fikrine göre bütün j 
ilâmın okunması lâzımdır. Binaenaleyh... | 

EMİR Pş. (Sivas) — Reis Bey. yanlış te
lakki o$unmasan. I 

REİS — Efendim anladım, müsaade buyu
runuz, fıkrai hükmiyeyi okuyacağız. | 

EMİR Pş. (Sivas) — Her evrakta okuya- 1 
eak mıyız? I 

REİS — Hayır, yalnız bunun için, Kayserili I 
Camgöz Sabri hakkındaki fıkrai hükmiye oku- I 
nacaktır. 

Fıkrai hükmiye 1 
«İcabı bilmüzakere; maznunualeyh Camgöz J 

Sabri her ne kadar birtakım tevilâta kıyam ile I 
inkârı eürmediyorsa da işgalden sonra İstan- 1 
bul'dan Anadolu'ya geldiği anlaşılmasına ve j 
Kozan Mutasarrıflığından vâridolup evrak me- 1 
yanında mevcut bulunan 20 Kâmmuevvel 1336 I 
tarihli telgrafnamede merkumun Kozan'dan Fe- i 
ke'ye giderken Yılanköy karyesine uğrıyarak I 
güya Everek'te Gayrimüslimlerin derdesti iein | 
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emir aldığını bilbeyan ahaliyi teşvik ile müseİ-
lâhan Everek kasabasını yakmak istediği işar 
klhnımş olmasına ve Kırşehir Mebusu Rıza Be
yin alâ tarikılistinabe Ankara'ca zaptedilen ifa
desinde, merkumun birçok mahallerde dolaşa
rak Kuvayı Milliye alyhinde hezeyanda bulun
duğu ve kendisinin zabit olduğunu ve Hilâfet 
Ordusuna merbut bulunduğunu ve ankarip mer
but bulunduğu ordunun Anadolu'ya gelip Ku
vayı Milliyeyi tenkil edeceğini beyan etmiş w 
kendisine kâh Muallim Sabri ve kâh Camgöz 
Sabri ve bazan Ankaralı ve bazan da Kayserili 
Sabri ve bazan Hasan namını verdiği ve Ku
vayı Milliye namı altında kasaba ve köyleri 
dolaştığı ve bu namlarla sahte vesikalarla şu
rada burada gezdiği beyan edilmiş ve bu cihet
ler icabeden mahallerle bilmuhabere sebk eden 
işaratla teeyyüdetmiş velhasıl merkumun şu 
suretlerle ve halkı yekdiğeri aleyhine teşvik ve 
tergıbetmek suretiyle hiyaneti vataniyede bu
lunduğuna kanaati takdiriye ve vicdaniye hâ
sıl olmuşsa da fakat teşvik ve tergıbinden bir 
semere hâsıl olamamasına ve eürmün teşebbüs 
derecesinde kalmış bulunmasına binaen hara-
ketine temas eden Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun ikinci maddesinin ikinci fıkrasının mâtu-
funaleyhi bulunan Kanunu Cezanın 46 ncı mad
desinin birinci fıkrası ahkâmına tevfikan aslo-
lan idam eczasına bedel iptidai tarihi tevkifi 
olan 12 Kânunuevvel 1336 tarihinden itibaren 
yedi sene müddetle küreğe konulmasına ve ma
sarifi muhakeme olan 140 kuruşun kendisinden 
tahsiline bilittifak karar verilerek müddeiumu
mi bey ve maznun Sabri mevcudolduklan hal
de metni kanun biibaretiha canibi riyasetten 
bilkıraa usulü tefhim alenen icra kılındı. 

11 Haziran 1337 

Reis Âza 
Mehmed İhsan Sabit 

Âza Zabıt kâtibi 
Refet Rıza 

LÜTFİ B. (Malatya) — Pek muvafık, âdi
lâne bir hükümdür. (Muvafık, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim malûmuâlinizdir ki; hükümlerde 
hisse tâbi olunmaz. Şu mnkaddemieyi arz ettikten 
sonra Adliye Encümeninin noktai nazarını ben
deniz muvafık buluyorum. Çünkü; Adliye En
cümeni diyor ki:'Hiza Beyin şehadeti hiyaneti 
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vataniye hükmünü ispat edemez. v Eıza Beyin 
şehadeti şu noktada, diyor ki: Bu adam Kuva-
yı Milliye aleyhinde şurada burada hezeyan et
miştir. Hezeyan tâbiri her fenalığa taallûk ede
bilir. Kötü olmak itibariyle Kuvayı Milliye aley
hinde söylediği sözler nedir? Bu, tâyin ve tes-
bit edilmemiştir. Kuvayı Milliyenin - îtiraf et
mek lâzımgelirse, - efradının köylerde birçok 
şeyler yaptığını, o insanlar söylediği gibi biz 
bjle kürsü milletten söylemişi zdir. Binaenaleyh 
Kuvayı Milliyenin fena hareketlerinin söylen
mesi ve hezeyan, etti, denilmekle bu adam Hı
yaneti Vataniye Kanunu mucibince Meclisin 
meşruiyeti aleyhinde halkı tahrik ve teşvik et
ti, denilemez. Efendiler; Hiyaneti Vataniye ola
rak söz söylemek için bizim yapmış olduğumuz 
kanun mucibince Büyük Millet Meclisinin meş
ruiyeti aleyhine halkı tahrik etmek lâzımdır. 
Bu hal sabit olmazsa bu eürme hiyaneti vatani
ye cürmü demlemez. Bendeniz eürmün sabit 
olduğuna dair okunan hükümde bir şey göreme
dim,. Sabittir ve olmuştur, diyen arkadaşlarım 
lütfen kalkar izah ederlerse, benim de kanaati 
vicdaniyem hâsıl olursa elbette reyimi veririm. 
Bendeniz encümen kararını kanaati vicdaniye-
me binaen muvafık buluyorum ve buna ka-
aniim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim bun
dan evvel de Heyeti (Milenizc arz etilnştim. 
Şimdi vesaiki sübutiyesi do okundu. Yalnız bu
nun hakkında hiyaneti vataniyede bulunmuş
tur diye, Bidayet mahkemesinin verdiği bu hük
mü ispat eden şey, Kozan Mutasarrıflığının bir 
telgrafıdır. Bir ele Rıza Beyin ifadesidir. Baş
ka bir şey değildir. Kozan mutasarrıfının tel
grafında; (Bu adam köylerde dolaşıp da Ku-
'vayı Milliye aleyhinde de hezeyanda bulunu
yormuş, bâzı mahallerde böyle söylemiştir.) 
diye bir kayıt var. Yani bendeniz demiyorum 
ki okunmasın, Rıza Beyin ifadesi ve telgraf na
me de rica ederim, okunsun. Bunun mahkûmi
yetini icabettiren Rıza Beyin ifadesidir. Aley
hinde başka şahadet yoktur ve başka mahkûmi
yeti icabettirir vesika da yoktur. 

Sonra vesika da var, fotoğraf var. Birçok 
kimseleri dolandırmış ve zabit elbisesi giymiş. 
Bunlar katiyen hiyaneti vataniye ile alâkadar 
değildir. Bu biri, bir de Kuvayı Milliyedenim 
demiş, bâzı hristiyanlardan hayvan falan, daha 
birtakım şeyler almış. Hilâfet ordusundanıra, di-
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yerek Hristiyanları dolandırmış ve dolandırıcı
lık yapmıştır. Esbabı sübutiye olmak üzere de 
Rıza Beyin ifadesi ve Kozan Mutasarrıfının tel
grafı vardır. Rica ederim, şu ikisi okunsun. Za
ten Rıza Beyin ifadesinde bu adam muzır adam
dır, diyor. Hiyaneti vataniyede bulunmuştur, de
miyor. Bidayette Rıza Beyle beraber istanbul'a 
gitmiş ve Rıza Beyle beraber bulunmuş, istan
bul'un ingilizler tarafından işgalinde oradan fi
rar etmiş, Rıza Beyi dolandırdıktan sonra kaç
mış, gitmiş ve bilâhara rasgeleni dolandırmakta 
iken Hükümet tarafından yakalanmış, Hüküme
te verilmiş. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mesele mühimdir, istical etmiyelim. 
Hükümde bir fıkra var, diyor ki : Bu adam 
Hilâfet ordusuna tâbi imiş ve kendisinin men-
subolduğu ordunun Anadolu'ya geleceğini söy
lemiş. Rica ederim, bu söz Meclisi Âlinin meş
ruiyetine kavlen isyan değil midir? Hilâfet or
dusu gelip de Meclisin ordusunu tedibedecek-
tir, ne demektir? Binaenaleyh mutasarrıfın tel
grafını okuyalım. Daha başka âriz ve amik tet-
kikat yapalım, iyi tetkik edelim. Üstünden tu
tamak hüküm vermiyelim. Bu böyledir, efendi
ler. 

RElS — Efendim şahit Rıza Beyin ifadesiy
le Kozan Mutasarrıfının telgrafını okuyalım. 
(Muvafık sadaları) Ondan sonra arkadaşlar fi
kirlerini beyan ederler. (Okunsun sesleri) 

Camgöz Sabri hakkında Rıza Beyin ifadesi 
1335 senesi Haziran, Temmuz mahları zar

fında Hasan Sabri denilen adam Keskin'e gel
miş, orada biraderim Haydar'ı bulmuş. Evvelce 
onunla Yemen'de askerlikte bulunmuşlar. Bu 
cihetten tanışıyorlarmış. O sırada Kuvayi Mil
liye teşkilâtı yapıyorduk, bu Hasan Sabri'nin 
teşkilâta dâhil edilmesini ve kendisini tanıdığı
nı birader söyledi. Biz de aldık, bir müddet 
yanımızda kaldı, istanbul'da müteehhil bulun
duğunu, ailesinin bunun orada bulunduğundan 
dolayı duçarı sefalet olduğundan bahsile bana 
yazılmış birkaç mektup gösterdi. Ben de beş 
on kuruş para verdim. Ailenize gönderiniz di
ye. Bir müddet sonra Ferid Paşa Hükümeti sü
kût etti, Mebusan intihabatı iera kılındı. Ben 
de Kırşehir'den Mebus intihabolunarak geldim. 
Bu Hasan Sabri'nin beş on gün yanımızda hiz
met etmesinden dolayı mahza buna bir iyilik 
yapmak ve ailesinin nezdine götürüp orada ida-
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resine bir çare düşünmek emeliyle beraberimde 
İstanbul'a götürdüm. İstanbul'a gittiğimizde 
orada ailesinin olmadığını anladım ve kendisi
nin harekâtından daimî şüphede olan hissiya
tım daha fazla canlandı, bunu yanımdan uzak
laştırmak için hapishanei umumiye gardiyan 
tâyin ettirdim. Namıma mahsus kartvizitlerden 
odamın içinde elde ettiği cihetle tanıdığım ah
baplarıma yazarak on lira, on beş lira, yirmi 
lira gibi birçok paralar almış, bunları haber 
aldım ve adamların paralarını verdim. Kartvi
zitleri topladım, iki kat elbise ve buna müma
sil bâzı eşyayı sairemi götürmüş, satmış, bun
ları anladığımı hissedince hapishaneden de bir-
takimlarını dolandırmış, savuşmuş. O arada 
İngilizler İstanbul'u işgal etti. O sırada ben 
kaçtım, buraya geldim. İki üç ay sonra Hasan 
Sabri Ankara'ya, benim yanıma geldi; ben ha
ta ettim, ben kusur ettim, benim kusurumu 
affet, yanında hizmet edeyim, dedi. Kendisin
den buraya ne suretle geldiğini sual ettim. Ha
cim Bey vardır, Bursa Mebusu, onunla geldi
ğini söyledi. Hacim Beyden tahkik ettim. 
Kendisine Adapazarı 'nda tesadüf ettiğini söy
ledi. Bunun ne suretle geldiğine dair ruhlu bir 
malûmat alamadığım için fazla şüphe ettim. 
Sen Keskin'e git dedim, orada hizmet et 
diye Keskin'e gönderdim ve yazdım; bu adamın 
hatve hatve harekâtım takibediniz, İstanbul 
hakkında işgal veya sair ahvale dair ne gibi bir 
idarei lisanda bulunursa bunlara dikkat ediniz, 
bana bildiriniz, diye biradere, eve yazdım. 
Kendisinin orada tarassudedildiğini hissedince 
Keskin tarafındaki kuralara çıkmış, merkep, at, 
silâh ve saire dolandırarak Sabri kaçmış, her 
tarafa telgraf yazmak suretiyle taharri ettirmiş 
isem de bulduramadım. Bir müddet sonra anla
dım ki Kırşehir ve Keyseri cihetlerine geçmiş 
ve güzergâhına tesadüf eden kuralarda Kuvayi 
Milliye aleyhine birtakım hezeyanda bulunmuş 
ve kendisinin zabit olduğunu ve Hilâfet Ordusu
na merbut bulunduğunu ve ankarip merbut bu
lunduğu ordunun Anadoluya gelip Kuvayi Mil-
liyeyi tenkil edeceğini söylemiş, Kayseri'ye geç
miş, orada Kuvayi Milliyeye iltihak etmiş zabi
tim demiş, sonra geri ayrılmış. Elhâsıl Maraş ve 
sair mahallere gitmiş, birtakım ahaliyi dolandır
mış ve birtakım Kuvayi Milliye aleyhinde he
zeyanda bulunmuş olduğunu işittim. Benim 
kanaatimce bu adam gayet fena ve tehlikeli bir 
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adamdır. Bugün Müdafaai Hukuk Grubunda 
içtimaimiz vardır. Vakit geçiyor. İfademin mü
tebakisine yarın ikmal etmek üzere müsaade 
ediniz. 

İşimiz mühimdir. Ferdası günü ikmal edece
ğim imza ederim. 

Rıza 

Rıza Beyin ifadesinin mabadi 
İstanbul'dan gelip Keskin'e gittikten sonra 

dün söylediğim veçhile ahvalinin takibedildiğini 
hissedince keskin'de tahsildar Osman efendinin 
bir martin tüfeğini ve bizim bir mavzer tüfeği
mizi alarak Keskin'e yarım saat mesafede bulu
nan Karıştıran karyesine gidiyor. Karyei mez-
kûrenin muhtarı Kırıkoğlu Panayut'un bir saa
tini ve bir heybe ve bir çuval keçesini dolandı 
rıp, Hodar karyesine Rıza Beyin hanesine odun 
nakledeceğim diye Osman nam şahsın bir mer
kebini, ismini bilemediğim diğer bir şahsın es
terini alarak savuşmuş ve bu merkebin birisini 
yolda, birisini de Kırşehir'de furuht etmiş, ora
da kendisini anlamışlar, yakalamışlar, her nasılsa 
firar etmiş, Mucur ve Hacıbektaş cihetlerine 
firar etmiş ve orada tesadüf ettiği kurada ken
disinin İstanbul'dan mühim vazife ile geldiğini 
ve Kuvayi Milliyeyi ankarip tenkil edecekleri 
sözlerini "oralarda sarf ettiğini, badema haber 
almışsam da köylerden haber alabildiğimi der-
hatır ediyorum. Binaenaleyh, dolandırdığı hay
van ve para ve saire lâyuat ve lâyuhsa kabilin
den olmakla tadadına lüzum görmem. Malûma
tım budur, dinledim, muvafık yazılmıştır, im
za eylerim. 

Şahit 
Kırşehir Mebusu 

Rıza 

Kozan Mutasarrıflığının telgrafı 
C : 2/12/1336 Muallim Sabri Kozam'dan Fe

ke'ye giderken Yılanköyü karyesine uğrıyarak 
güya Everek'teki gayrimüslimlerin derdesti için 
emir aldığını beyan ederek ahaliyi müsellâhan 
Everek kasabasını basmaya teşvik ettiği ve bi-
lâhara Feke'ye gitmek üzere bir fakirin hayva
nını alarak firar eylediği cihetle hakkında ta
kibatı kanuniye icrası lâzımdır. 

7 Kanunuevvel 1337 
Mutasarrıf 
Abdülâzdz 

43 
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REİS — Buyurun, Lûtfi Bey! 
LÛTFİ B. (Malatya) — Mutasarrıflığın tel

grafında; ahalinin bir kısmını müsellâhan, di
ğer bir kısmı üzerine tahrik ettiği, muvazzaftan 
anlaşılıyor. Efendim, ma'dem ki böyledir. Şu 
halde mutasarrıf şu mesele hakkında tabiatiyle 
tahkikatı evveliye icra etmiştir. Bu yolda vuku-
bulan ihbarın derecesinin neden ibaret olduğu 
anlaşılmak lâzımdır. Mahkemeye bir kanaati 
fikriye gelmiştir ki, mahkeme bunun idam ol
ması lâzımgelir diyor. Fakat idama bedel teşeb-
büsatı vakıası sahai fiile intikal etmediğinden, 
yalınız iş teşebbüsten ibaret kaldığından dolayı 
kanunun diğer maddesine tevfikan yedi seneye 
mahkûm ediyor. Yoksa bunun idamı lâzımgelir-
di. Hakikat da böyledir. Tebaai Devleti Âliye-
den bir kısmını müsallâhan diğerleri üzerine tah
rik ve izam edenlerin cezası kanunen idamdır. 
Şimdi mutasarrıflığın telgraf muhteviyatı, fi
lân karye .ahalisini diğer bir karye lahalisi üze
rine tahrik ve teşvik ettiğini vazıhan göste
riyor. Mutasarrıf mademki, bunu resmen yazı
yor, kendisince zabıta dairesince icra edilmiş 
bir tahkikatı evveliye lâyihası bulunacaktır ki, 
mahkeme buna göre idama bedel yedi sene kü
reğe hükmetmiş. Binaenaleyh bu mesele sa
yam tetkiktir. Binaenaleyh evrakın güzelce 
tetkik edilmesi lâzımdır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET P>. 
(Saruhan) — îşte ediyoruz efendim. 

BEİS — Rıza Beyin ifadeside okundu efen
dim. (Okundu, sesleri) 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim; demin de arz ettim. Fıkrayı hük-
miyede mühim bir fıkra var. Hilâfet Ordu
sunun yakında Ankara'ya geleceğine dair it
ham hakkındaki esbabı sübutiye ne ise o 
tetkik edilmelidir. (Yok sadaları) 

HAKKİ HAMİ B. (Süıob) — Efendim 
mahkeme o fıkrayı Rıza Beyin şehadetine is-
tHiadettirmiş değildir ve buna dair fıkrai 
hükmiyede sarahat vardır. 

REİS — Efendim; bu cihete enneümeıı ce
vap verir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ ABDUL
LAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Bütün evrak 
okunur. Encümen bütün evrakı zihninde tu
tamaz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bir sürü mu
habere göreceksiniz ki, bu adamın yakalanma-
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sı için karakoldan karakola mmtakadan mın-
takaya telgraf çekiliyor. Bu adam yakalana-
sıya kadar birçok telgraflar çekiliyor. Hilâ
fet Ordusuna mensubolduğu Rıza Beyin ifa
desiyle Kozan Mutasarrıfının telgrafnamesin-
den alınmış bir kanaattir. Haddizatında Ko
zan Mutasarrıflığından gelen telgrafta da Lût
fi Beyefendinin buyurduğu gibi Öyle îzam edi
lecek bir şey yoktur ve hakikaten düşünülen 
cek olursa o köyden tek bir hayvan aşırarak 
gitmek için kendisine bir sıfatı resmiye ver
miş ve o hayvana râkiben sıvışıp gitmiş. Telg
rafın münderecatı bunu gösteriyor. Başka bir 
şey yok. Encümen yapmış olduğu tetkikatta 
evrak meyamnda bundan başka bir şey gö
rememiştir. Eğer Heyeti Celileniz olmıyan bir 
evrakı meydana çıkartmak kudretini ibraz eder
se bu da başkadır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, benim 
bu meselede anladığım bir şey varsa mutasarrıf
lığın yapmışmış, etmişmiş, gitmişmiş gibi kelime
lerle doldurmuş olduğu telgrafların mündereca-
tmda bu adamın hiyaneti vataniye cürmünü ik-
tisabedecek hiçbir şey yoktur, çünkü... 

NEGİB B. (Ertuğrul) — Ama da yok... 
SALİH Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun, 

ben kendi mütalâamı söylüyorum. Üzerine bir 
vazife almış, köylere çıkmış bir adam için muta
sarrıflığın şu suretle yazması lâzımdır: Filân kö
ye gitti, arkasını takibettim, filân yerde tahkikat 
neticesinde filân köyde şu fesat ve şu ifsadatı 
yaptığını köyün heyeti ihtiyariyesinden tahkik 
ettirdim. Filân yerde şunu yaptı ve yaptığı sa
bit olmuştur, demesi icabederdi ki, o zaman ha
kikaten bunun hiyaneti vataniye cürmünden oldu
ğu anlaşılsın. Bu, doğrudan doğruya filân kişi do
landırmış (mış, mış) olduğu gibi telgrafın da 
hikâye kabilinden olduğu anlaşılıyor. Bu ada
mın cürmü âdi bir dolandırıcılıktan ibarettir. 
Bu; mahkemei aidesine tevdi edilmek lâzımdır. 
Hattâ evrakı hükmiyenin esasında f̂e hiçbir şey 
yoktur. Bunun açıkçası, bir dolandırıcıdır, öte
kinden berikinden at çalmak, para koparmak 
için ortaya çıkmış bir dolandırıcıdır. Eğer Ha
life ordusu namına muazzam bir dimağ olarak 
ortaya çıksaydı, Ahmed'den beş kuruş, Mehmed'-
den bir inek, Ali'den bir merkep çalmaya, dolan
dırmaya tenezzül etmiyerek, ahalinin fikrini 
bozmaya cüret ederdi. Bu söz hodbehod bir ada-
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mm sözü olduğu için encümenin kararırını kabul 
edelim efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı SaBb) — 
Efendim;'okunan evraktan anlaşılıyor ki bu adam 
Rıza Bey çetesine dâhil olarak Rıza Bey ile be
raber iş görmüştü, Bu adam, denildiği gibi âdi' 
bir dolandırıcıdır. İcabeden yerlerde bâzı sözler 
sÖyliyerek dolandırıcüığını teshil etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Rıza Beyin okunan ifadesinde, bu adanı 
kendisiyle beraber İstanbul'a giderek, kendisi 
namına kartını imlâ ederek para dolandırmış. 
Bu, şahitlikten ziyade müddei şekline girdi. Bi-
lâhara Anadolu içerisine girerek bâzı yerlerde 
ahaliyi iğfal ettiğini ve Kuvayı Milliye aleyhi
ne tahrik ettiğini söylüyor. Fakat; bizzat gör
düğünü söylemiyor. İşittiğinden haber variyor. 
Gerek Rıza Beyin ifadesi ve gerekse Kozan Mu
tasarrıfı Beyin telgrafının muhteviyatı buıiu 
hiyaneti vataniyeye istinadettiriyor, halbuki bu 
adam hiyaneti vataniye cürmünü irtikâbetme-
miştir. Adliye Encümeni, bu adanı bütün bütün 
mâsumdar, demiyor. Binaenaleyh, dolandırıcı
lık ve halkın bir kısmını diğer bir kısım üzeri
ne tahrik etmiş, bundan dolayı evrakın tetkik 
edilmesi ieabediyor, diyor. Encümenin mütalâası 
doğrudur. Reye konulmalıdır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Mazbatayı bir daha okuyoruz. (Hacet yok. 
sadaları) Adliye Encümeninin mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

2. — Hiyaneti Vataniye Kanununa muhalif 
olarak ihbaratta bulunan Nevşehirli, İzmirlioğlu 
Hüseyin Hüsnü Efendi ile rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair ürgiib 
Bidayet Mahkemesinden mevrut tezkere ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Nevşehirli Hüseyin Hüsnü Efendi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var, oku
nacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmü azv ve iftirasın

dan dolayı maznununaleyhim olan Nevşehirli, 
İzmirlioğlu Hüseyin Hüsnü Efendi ve rüfekası -
nm beraetlerine dair 9 Mayıs 1337 tarihli ilâm 
ve evrakı müteferriası tetkik ve mütalâa kı-
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lındı. Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 nci mad
desine tevfikan tasdika iktiranı lâzımgelen mu-
karrerat, infazı iktiza eden mahkûmiyeti mü-
beyyin ilâmattan ibaret olmakla beraetini ta-
zamınun eden işbu evrakı hükmiyenin tetkikine 
mahal olmadığından Ürgüb Bidayet Mahkeme
sine iadesi tensip kılınarak tasdiki Heyeti Umu-
miyeye teklif olunur. 

6 Temmuz 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 

Kângırı 
Neşet Nâzmı 
Aza 

Konya 
Aza 

Konya 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Âza 
Antalya 

Halil İbrahim 
Aza 

Sinob 
Refik Musa Kâzım Hakkı Hami 

REİS — Adliye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

3. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Konyalı Abdurrahman ile rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Karakâmil ve rüfekası hakkında 
Adline Encümeni mazbatası var, okunacak, 

Numara : 39-20/3 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hâdisei isyaniyeye iştirak ve bu esnada 
Jandarma Mmtaka Müfettişi Kaymakam Os
man Nuri ve Levazım Reisi Rusuhi Beylerin 
hanelerine duhul ederek yağmagerlikte bulun
dukları iddiasiyle maznunualeyhim olan ke-
sandan, Alâeddin karakolu karşısında, sokak içe
risinde mukim Karakâmil'in on beş ve İsmail 
karyesinden Hacı Mehmedoğlu İbrahim'in on 
sene müddetlerle küreğe konulmalarına vica
hen ve Yıkık mahalleli Abdurrahman'm idamı
na ve ökrek çobanı Ömer'in on beş sene küre
ğe konulmasına gıyaben hüküm verildiğine ve 
Kurbucedit mahallesinden Hacıdervişoğlu Âdil'-
in beraetine dair olan Konya Merkez Bidayet 
Ceza Mahkemesinin 17 Mart 1337 tarihli ve 144 
numaralı ilâmı ile evrakı müteferriası encüme
ne tevdi kılınmakla yalnız hükmü cinaii vica
hiden dolayı tetkikatı lâzime ifa ve icabı mür 
zakere olundu. Hükmü mezkûrun on beş sene-
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ye mahkûm Karakâmil ve on seneye mahkûm 
İbrahim'e aidolan fıkrası usul ve kanuna mu
vafık ve esbabı mucibeye müstenidolmakla tas
diki ittifakla tensibolunarak Heyeti Umumiyeye 
tevdi kılınır. 

21 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Sinob 

Neşet Nâzmı Hakkı Hami 
Âza Â#a Âza 

Antalya ^ Konya Biga 
Halil İbrahim Refik Hamid 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olundu. 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Eyüboğlu Ali hakkındaki evmkı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Eneümeni mazbatası 

REİS — Konyalı Eyüboğlu Ali hakkında Ad
liye Eneümeni mazbatası okunacak. 

Numara : 35 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye maddesinden dolayı Kon
ya'nın Topraklık Kerimdede Çeşme mahallesin
den olup Çumra'da mukim Tüfekcioğullanndan 
Eyüboğlu Ali'nin üç sene müddetle kalebentliğe 
mahkûmiyetini mutazammm Konya merkez Bi
dayet Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 1337 tarihli 
ve 226 numaralı ilâmı ile evrakı müteferriası en
cümene tevdi kılınmakla tetkik ve mütalâa ve ica
bı müzakere olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ol
makla tasdiki ittifakla tensibolunarak Heyeti 
Umumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Sinob 

Neşet Nâzım Hakkı Hami 
Âza Âza Âza 

Antalya Biga Konya 
Halil ibrahim Hamid Refik 

8.1887 O i l 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 

Bu hüküm kalebentliktir. Esbabı nedir? Anla
şılmıyor. Halbuki Kalebentlik cezası yoktur. Kü
rek cezası vardır. 

HAKKI HAMİ B. ((Sinob) — Efendim mah
keme esbabı muhaffife görmüş, küreği kalebentli
ğe tahvil etmiş efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
Kürek cezası vardır, kalebentlik yoktur. Bu cihet 
anlaşılsın. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Demin de arz 
ettim; mahkeme esbabı muhaffife görmüş, kü
reği kalebentliğe tahvil etmiş oluyor. 

REİS — Efendim fıkrai hükmiye okunacak, 
bittabi o vakit anlaşılır. (Fıkrai hükmiye okun
du.) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bendeniz hüküm okunurken başka anlıyorum. 
Efendim diyor ki, merkumun şikâyetinden baş
ka bir suretle teyyüdedemiyor. Yani müddei-
nin ihbaratmdan başka bir şey yoktur. Sonra 
kendisi ikrar etmiş, tabiî kişi ikrariyle iltizam 
olunur. Fakat esbabı muhaffifede yoktur. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
dan Hoca Cihanlt Arif hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye "Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Konyalı Mehmedoğlu Arif hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

Numara 76-3 /5 
Kayıt No. 80 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Konya'nın Bey-

hekim mahallesinden Hoca Cihanlı Mehmedoğlu 
Arifin on sene müddetle küreğe konulmasına 
dair olan Konya Bidayet Mahkemesinin 13 Ha
ziran 1337 tarihli ve 376 numaralı ilâmı ve evra
kı müteferriası tetkik ve mütalâa olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenidolduğundan tasdiki 
tensibolunarak berayı tasdik Heyeti Umumiyeye 
tevdi kılınır. 

6 Temmuz 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
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Âza 

Antalya 
Halil ibrahim 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nâzım Refik 
Âza 

Konya 
Musa Kâzım 

Hini imzada bulunamadı. 
REÎS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el 

kaldırsın, kabul olundu. 

6. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Konya'nın Alibey Höyüğü karyesinden Mehmed 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da-
ir Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Berber Musaoğlu Mehmed hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatı okunacak. 

Numara 40 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden dolayı Alibey Höyüğü 
karyesinden berber Musaoğlu Mehmed'in on beş 
ve Çumra karyeli Bayezidoğlu Mustafa'nın on 
sene müddetlerle küreğe konmalarına dair Kon
ya Merkez Bidayet Ceza Mahkemesinden sâdır 
olan 30 Mart 1337 tarihli ve 184 numaralı ilâm 
ile evrakı müteferriası encümene havale olun
makla tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere olun
du. Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenidolmakla tasdiki itti
fakla tensibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi 
kılındı. 

21 Mayıs 1337 

Reis 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 

Kângırı 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Âza Âza 

Sinob Antalya 
Neşet Nâzım 

Âza 
Konya 
tfcefik 

Hakkı Hami Halil İbrahim 
Âza 
Biga 

Hamid 

REÎS — Efendim söz istiyen var mı? 
EMÎR Pş. (Sivas) — Esbabı mucibeyi oku

yunuz efendim. 
REÎS — Hangi esbabı mucibe? 
EMİR Pş. (Sivas) — Esbabı sübutiye... 
REÎS — İlâmın okunmasını mı arzu ediyor

sunuz efendim? (Hayır sadaları) 
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EMÎR Pş. (Sivas) — Alelıtlak kabul etme

yiniz, esbabı sübutiye ne ise anlıyalım. 
REÎS — Rica ederim; nesini okutmak isti

yorsunuz ? 
EMÎR Pş. (Sivas) — Fıkrâi hükmiyeyi... 
REÎS — Fıkrai hükmiyenin okunmasını tek

lif ediyor, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

Söz istiyen yok, Adliye Encümeni mazbata
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Zeytinci Hacı Alioğlu Ömer hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Efendim, Zeytincioğlu Ömer hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

Numara: 50 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden dolayı Konya'nın Te-
kiye bağlarında mukim Zeytinci Hacı Alioğlu 
Ömer'in üç sene müddetle küreğe konulmasına 
dair Konya Merkez Bidayet Ceza Mahkemesin
den sâdır olan 13 Nisan 1337 tarihli ve 217 nu
maralı ilâm ile evrakı müteferriasını encüme
ne tevdi kılınmakla tetkik ve mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ol
makla tasdiki ittifakla tensibolunarak Heyeti 
Umumiyeye tevdi kılınır. 

23 Mayıs J337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Mehmed Şevket 
Abdullah Azmi 
Kâtip Âza Âza 
Kângırı Sinob Antalya 

Hakkı Hami Halil İbrahim 
Âza Âza 

Konya Biga 
Hamid 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok, sadaları) 
O halde mazbatayı kabul edenler tellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir, efendim. 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Cansız Mehmed ve rüfekası hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ;ve Adliye Encümeni mazbatası 
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REÎS — Efendim,; Cansız Mehmed hakkın

daki Adliye fincümeni mazbatası okunacak. 

Numara: 52 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Kon
ya'nın Dinek nahiyesinin Turla karyesinden Hü-
seyinoğlu Cansız Mehmed ve Patrik Mehmed-
oğlu Ahnıed ve Sağır Ayşe'nin Mustafa ve Dü-
dükçü Mehmöd ve Sarıkçı Mehmed'in üçer se
ne kalebendolunmal arına dair olan Konya mer
kez Bidayet Ceza Mahkemesinin 13 Nisan 1337 
tarihli ve 21$ numaralı ilâm ve evrakı müte-
ferriası tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Usul ve kanuna muvafık olduğu anlaşılan 
hükmü mezkûrun tasdiki ittifakla tensiboluna
rak Heyeti Unıumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mayıs 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 

Kângırı 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Biga 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Âza 
Antalya 

Âza 
Konya 

REİS - Söz istiyen var mı? Yoktur. O hal
ele mazbatayı kabul edaııler ellerini kaldırsın. 
Mazbata kabul edilmiştir. 

9. — Hiyaneti vatanİyeden mahkûm İlgın'ın 
(Jekİ karyesinden Mahmudoğlu İsa hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Efendim; Mahmudoğlu İsa hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

Numara: 45 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Hiyaneti vataniyedetı dolayı on beş sene kü
rek cezasına mahkûm İlgın kazasının Çekili-
süflâ karyesinden Mahmudoğlu tsa hakkındaki 
24 Mart 1337 tarihli ve 163 numaralı ilânı ve 
evrakı müteferriası tetkik ve mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ol-
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makla tasdiki ittifakla tensibolunarak Heyeti 
Unıumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muhaıtriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza Âza 

Kângırı Sinob Biga 
Neşet Nâzım Hakkı Hami Hamid 

Âza Âza 
Antalya Konya 

Halil İbrahim Refik 
Hini imzada bulunamadı 

REİS — Söz istiyen var mı? Mazbatayı reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

10. — Hiyaneti vataniyedetı mahkûm ihtiyat 
zabit vekili Mustafa Kemal Efendi ve rüfekası 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekaleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

RElS — Efendim, ihtiyat zabiti Kemal Efen
di ve rüfekası hakkında Adliye Encümeni maz
batası okunacak: 

Numara: 54 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hacı Mehmet Efendiye hiyaneti vataniye 
cürmü isnat ve iftirasında bulunduklarımdan 
dolayı ihtiyat zabiti Mustafa Kemal Efendi ve 
Mehmedoğlu Rıza ve 'Kuruçaylı Hacı Mahmud
oğlu Mevlûd'un üçer sene müddetle küreğe ko
nulmalarına ve- Mustafa Tevfik Efendinin beş 
mah müddetle hapsine dair Konya Merkez Bida
yet Mahkemesinden sâdır olan 20 Nisan 1337 ta
rihli ve 237 numaralı İlâm ve evrakı mütefem
ası tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere olun
du. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenidolmakla tasdiki ten
sibolunarak Heyeti Unıumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nâzım 
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Aza 

Antalya 
Halil ibrahim 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Biga 

Haıuid 

Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye eürmünden dolayı Konya 
Bidayet Ceza Mahkemesince üç sene dört malı müd
detle küreğe mahkûm ihtiyat mülâzımısanisi Mus
tafa Kemal Efendi tarafından muta ve bu bapta 
muhakeme icrası Divanı Harbe ait ve Bidayet 
Mahkemesinin vazifesinden haricolmakla hükmün 
ref'i talebini muhtevi iki kıta istida Heyeti Ve
kile Riyasetinin 30 Mayıs 1337 tarihli ve 1474 
numaralı tezkeresine rapten encümenimize tevdi 
kılınmakla mütalâa ve tetkik kılındı. Mustafa 
Kemal Efendiye isnadolunan cürüm, âhara hi
yaneti vataniye cürmü azv ve iftirasından ibaret 
ve bu baptaki evrakı-hükmiye mukaddema, bittct-
kik hüküm delâili kanuniyeye müstenidülmasın
dan nâşi tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif edil
miş bulunmasına ve istidalarda münderiç esbap, 
ref'i hükmü müstelzim ahvalden olmamasına bina-
en talebi yakını reddi tensibolunarak tasdiki He
yeti Umumiyeye teklif olunur. 

27 Haziran 1337 

Reis 
• Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Kâtip 
Kâııgırı 

Neşet Nâzım 
Aza 

Antalya 
Halil İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmet. Şevket 
Âza Âza 

Konya Sinob 
Refik Hakkı Hami 

Âza Âza 
Konva Keza 

Mustafa Kâzım Ha m id 
Hini imzada bulunamadı 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri). 
Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

edildi. 

11. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Konya'-
iı Kör Ziya ve refikleri hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Kör Ziya ve refiki hak
kındaki Adlive Encümeni mazbatası okunacak. 
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Numara : 56 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye maddesinden dolayı maz

nunun aleyhim olan kesandan Konya'nın Şeref 
Şirin mahallesinden Kör Ziya'nm vicahen ve 
civar mahallesinden Pamuk Arif ve Canbaz'm 
Mevlud'un gıyaben onar sene müddetle küreğe 
konulmalarına dair Konya merkez Bidayet Ce
za Mahkemesinden sadır olan 11 Nisan 1337 ta-

. rihli ve 215 numaralı ilâm ile evrakı müteferri
kası encümenimize tevdi kılınmakla hükmü vi
cahiden dolayı tetkikatı lâzime icra ve icabı 
müzakere olundu. 

Kör Ziya hakkındaki fıkrai hükmiye usul 
ve kanuna muvafık olmakla tasdiki ittifakla ten
sibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi kılınır. 

23 Mayıs 1337 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Eskişehir Sinob Kâııgırı 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket Neşet Nâzım 
Âza Âza 

Sinob Konya 
Hakkı Hami Refik 

Hini imzada bulunamadı 
Âza Âza 

Biga Antalya 
Hamid Halil İbrahim 

REÎS — Söz istiyen var mı? Şu halde maz
batayı kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ilgın'lı 
Ahmeeloğlu İsmail ve arkadaşları hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim: muhtarı evvel Ahmed-
oğlu İsmail ve refiki hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası okunacak. 

Numara : 55 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden dolayı İlgın kazasının 
Harım karyesinden muhtarı evvel Ahmeeloğlu 
İsmail ve Çömlekçi karyesinden Akkocaoğkı 
çolak C4azi ve îbrahimoğlu Nasuh ve Harmi kar-
yeli Gök Mehnıedoğlu Gök Mehmed'in onar se
ne müddetle küreğe konulmalarına dair olan 
Konya Merkez Bidayet Ceza Mahkemesinin 
5 Nisan 1337 tarihli ve 203 numaralı ilâmı ile 
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evrakı müteferriası tetkik ve'mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

Usul ve kanuna muvafık olduğu anlaşılan 
hükmü mezkûrun tasdiki ittifakla tensiboluııa-
rak Heyeti Umumiyeye tevdi kılındı. 

23 Mayıs 1337 

1387 O : 1 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Abdullah Azim 
Kâtip 

Kângırı 
Neşet Nâzım 
Âza 

Antalya 
Halil İbrahim 

Âza 
Konya 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 
Âza 
Biga 

Hâmid 

REİS — Mazbatayı reyi âlinize *vaz 'ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın. Kabul olundu. 

13. — Hiyaneti vataniyeden mıahkûm Ilgın'
ın Bolucak köyünden Hüseyin ve arkadaşı hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim; Ilgm'lı Tahiroğlu Hüse
yin ve rüfekası hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası okunacak. • 

Numara : 51 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden dolayı Ilgın kazasının 
Bolucak karyesinden Tahiroğlu Hüseyin'in on 
sene müddetle küreğe konulmasına ve Molla 
İbrahimoğlu Hasan Hüseyin'in beş sene kale
bent olunmasına dair Konya Merkez Bidayet 
Ceza Mahkemesinden sâdır olan 24 Mart 1337 
tarihli ve 164 numaralı ilâmı ile evrakı müte
ferriası encümenimizce de tetkik ve mütalâa ve 
icabı müzakere olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenidolduğundan tasdiki 
ittifakla tensibolunarak Heyeti Umumiyeye tevdi 
kılındı. 

23 . Mayıs 1337 

Âza 
Biga 

Hamid 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 
Âza 

Antalya 
Halil İbrahim 

REİS — Söz istiyen var mı? 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade 

buyurunuz efendim. Esbabı cürüm katiyen 
ortaya konulmamıştır. Rica ederim ben na
sıl el kaldırırım, nasıl rey verebilirim? 

REİS — Rica ederim beyefendi; okundu 
dimliyeydiniz. Efendim, Adliye Encümeni maz
batasını kabul edenler lütfen el kaldırsın, k;ı-
bul olundu. 

14. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Aksa
ray'da Eskil karyesinden Hacı Receb Efendi 
ve arkadaşları hakkındaki evrakı hükmiyenîn 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim Aksaray'lı Receb ve rü
fekası hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
okunacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı maznununaley-

him olan kesândan Aksaray kazasının Eskil 
karyesinden Haci Mecidzade Haci Receb ile 
9 refikinin vicahen ve Levantanm oğlu Ömer 
ile 4 refikinin gıyaben üçer sene küreğe kon
malarına dair Aksaray Bidayet Ceza Mahke
mesinden sâdır olan 13 Nisan 1337 tarihli ve 
4 - 37 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası 
müddeiumumilik lâyihai itiraziyesi ile maan 
encümenimizce tetkik ve mütalâa ve icabı mü
zakere olundu. Hükmü mezkûr usul ve ka
nuna muvafık ve esbabı mucibeye müstenit ve 
lâyihai itiraziye münderecatı hükmün ref'ini 
mucip ahval ve esbaptan âri olmakla gayri-
varidolduğundan tasdiki ittifakla tensiboluna
rak Heyeti Umumiyeye tevdi kılınır. 

23 Mayıa 1337 

Reis 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 

Kângırı 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Âza 

Konya 

Reis 
Eskişehir 

Abdullah Azim 
Kâtip 

Kângırı 
Neşet Nâzım 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 
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Âza Âza Âza 

Antalya Konya Biga 
Halil İbrahim Refik Hamid 

BİR MEBUS Bey — Müddeiumumiliğin lâ-
yihai itiraziyesi de okunsun. 

VEHBİ B. (Niğde) — Efendiler! Şimdi ev
rakı okunan Recep Efendi Konya hadisesiyle 
alâkadar olmak üzere teorim - edilmiş, bendeniz 
evrakı hükmiyesini filân bilmiyorum, bu ada
mın halini tasvir etmek isterim. Bu adamlar yüz 
elli seneden beri hanedandır. Bunlar taklibi hü
kümet ve meşru olan Meclisimizi gayrimeşru 
göstermek cürümleri şöyle dursun, ceraimi âdi
ye ile maznun dahi olmamışlardır. Bu defa mem
leketime gittiğimde her halde hissi hareket edildi
ğini anladım. Heyeti Aliyenize bendeniz kana
ati vicdaniyemi arz ediyorum. Heyeti Celileniz 
hakemdir. Bu adamlar hakkında verilen hüküm
de isabet görmüyorum. Bu adam; memleketin 
alâkadar olan zevatının ifadesine ve bendenizin 
tahkikatıma nazaran masumdur. Müddeiumumi 
itiraz ediyor. Bu hükmün ref'ini teklif ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Müddeiumumi itiraz ediyor; ona göre meseleye 
kesbi vukuf etmek lâzımdır. Müddeiumuminin 
itiraznamesi okunsun. Çünkü, itirazlı bir mese
ledir ve mazbatayı hükmiye okunsun, bir ka
naat hâsıl edelim. 

VEHBÎ B:'(Niğde) — Her halde hisle hare
ket edilmiştir. Halini tasvir ediyorum. Kanaati 
vicdaniyem budur. 

REÎS — Efendim, itiraz lâyihasını okuya
lım. (Okunsun, sadaları) Fıkrai hükmiyeyi ten
sip buyurursanız evvelâ onu okuyalım. (Okun
sun, sesleri) 

EMÎR Pş. (Sivas) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim, Heyeti Celileden bir zat 
bu fıkrai hükmiyenin okunmasını isterse onu 
okumak şarttır. Okunsun dediği zaman okun
ması lâzımdır. 

REİS — Bunlar, Heyeti Aliyeye ait bir me
seledir. Heyeti Aliyenin bileceği şeydir. İsterse 
okunmaz. 

Yevmi muhakeme 13 Nisan 1337 
Müddeiumumi : Abdurrahim Bey 

Heyeti hâkimei sabıka 
Ferdası gün heyeti mahkeme berveçhi balâ 

Müddeiumumi Abdurrahim Bey huzuriyle te-
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şekkül ederek mevkuf bulunan maznunlar alel
ûsul tevkifhaneden celbedilerek ve vekilleri 
Musa ve Mustafa Efendiler dahi bilvürut mev
kii mahsuslarına oturtturulduktan sonra mü
zakere odasına geçildi. îcabı keyfiyet ledelmü-
zakere Konya hâdisei zâilesinden cüretyabola-
rak o esnada Aksaray kasabasını basmak ve 
umuru idarei Hükümeti ellerine almak tasav
vur ve teşebbüsünde bulundukları iddia ve ih
barı ile maznununaleyhim olup ciheti mülki
yece derdestle tahtı nezaretteler iken mahkeme
ye şevkleri üzerine bedelisticvap 10 Mart 
1338 tarihinde haklarında gayrimuvakkat tev
kif müzekkeresi itasiyle mevkuf bulunan Ak
saray kasabasının Eskil karyesi sakinlerinden 
Hacı Mecidzade Hacı Receb Efendi ve Osman-
oğlu Hacı Mevlûd namı diğeri Hacı Komak ve 
Hüseyinoğlu Hacı Mehmed namı diğeri Hacı 
Gök ve Ammin'in İbrahim namı diğeri îbrahim-
oğlu Mevlûd ve ömeroğlu Mustafa Efendi na
mı diğeri Lâz Hoca ve Harikoğlu namı diğeri 
Hacı Mevlûd oğlu Mehmed ve Mustafa Çavuşoğ-
lu Mehmed ve esnayı muhakemede maznuni-
yetleri anlaşılıp da makamı iddiadan vukubu-
lan talep üzerine haklarında 17 Mart 1337 ta
rihinde gayrimuvakkat tevkif müzekkeresi ita
siyle derdest olunup tahtı tevkife alman kar-
yei mezkûreden Hala'nm Mehmedoğlu Ahmed 
ve Mustafaoğlu Kürt Haydar ve Abdurrahman-
oğlu Habib ile henüz derdest olunamıyan Ali'
nin oğlu Memiş ve Lavanta'nm oğlu Ömer ve 
kezalik esnayı muhakemede maznuniyetleri an
laşılıp da makamı iddianın talebine binaen 23 
Mart 1337 tarihinde haklarında gayrimuvak
kat tevkif müzekkeresi verilip de henüz der
dest olunamıyan karyei mezkûreden Sarısa-
kallı 'nm Mustafa Efendi ve Hacı îsaoğlu is
mail ve Kürt tbrahimoğlu Hüseyin hakların
da vicahen ve gıyaben icra kılman muhake-
mei aleniye neticesinde: Maznununu merkumun 
Konya hâdisei zâilesinde cüretyabolarak Ak
saray kasabasını basmak ve umuru ida
rei Hükümeti ellerine almak tasavur ve 
teşebbüsiyle meşveret ve karye ahalisini de 
sırran ve kavlen hıyaneti vataniye cürmüne 
tahrik ve teşvik etmişler ise de tahrikat ve 
teşvikatı vakıadan maddei fesat meydana çık-
mıyarak yalnız liva masarifi karşılığı ile mü
cahidin için o civar kura ahalisine tevzi olu
nan kaput esmanınm tahsili zımnında Eskil 
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taratlarnıa giden Kuvayı Milliye Heyeti Paa- ' 
le Reisi Müftü İbrahim Efendinin maiyetine 
verilmiş olan Kuvayı Milliye efradından ve ka
saba ahalisinden Muhtaroğlu Ahmed'kı lâbis 
olduğu elbisesiyle taşıdığı silâhının ahzolundu-
ğu ve bundan başka gerek efradı ahaliye ve 
gerek oralarda bulunan Müftü mumaileyh İb
rahim Efendiye tecavüz gibi maddi bir hareket, 
kasaba ve kasabaya merbut hiçbir karyede 
muhilli asayiş bir hâdise zuhura gelmediği hu
zuru mahkemeye bilcelb ifadeleri alınan olvak-
tin Kaymakamı Muhittin Beyle Jandarma Ku
mandanı ve Müftü mumaileyhin ifadelerinden 
ve esamisi zabıtnamede münderiç diğer şahitle
rin şahadetinden anlaşılmış ve cereyanı muha
kemeye nazaran mazmununu merkumunun cü
rümleri yalınız Ahmed'in elbise ve silâhının ah-
zı ile tahrikat ve teşvikât derecesinde kalmış 
olmasına nazaran hareketleri Iliyaneti vatani
ye Kanununun üçüncü maddesine temas eden 
efali terhibiyeden görülmekle merkumun der-
destiyle, tevkifhaneye alındıkları tarihten itiba
ren üçer sene müddetle küreğe konulmalarına ve 
kanunu mezkûrun sekizinci maddesi mucibince 
işbu hüküm ve kararın Büyük Millet Meclisi Ali
sinin nazarı tasdikine arza vicahen ve gıyaben ve 
müttefikan verilen karar müddeiumumi huzuriy-
le emir ve tefhim hazır bulunan maznunlar ile 
vekillerine tefhim kılındı. 

13 N^an 1337 

Reis 
Ali 
Âza 

e hm e d Emin 

Aza 
Bekir Srdkı 

Zabıt Kâtibi 
Rüşdü 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

No: G 
Hiyaneti vataniye cürmü ile maznun Eskil 

karyesinden Hacı Recep ve ilacı Kopak ve Hacı 
Gök ve Laz Hoca ile rüfekasmm Bidayet mahke
mesinde icra kılman muhakeme neticesinde, cüm
lesinin üçer sene müddetle küreğe konulmalarına 
dair dört numaralı ve 13 Nisan 1337 tarihli ka
rar muhalifi kanun olmakla berveçhi âti esbabı 
itiraz arz olunur. 

Birincisi: Maznunun merkumuna isnadedi-
len cürüm ve evrakı mevcudenin cümlei münde
recatına nazaran muahharan vukubulan tebligatı'" 
umumiye üzerine Konva'da teşekkül eden Divanı 
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Harbe muhakemeleri icra edilmek üzere lüzumu 
şevkine dair karar ittihazı için memuriyetimizce 
vukubulan talebimizin hilafı olarak meselei mez-
kfıre hakkındaki tahkikat ve muhakematıiı icrası
na dair mahkemei mezkûreiıin vazifesi dâhilinde 
olduğuna dair karar ittihaz edilmesi. 

İkincisi: Cereyanı muhakemeye nazaran maz
nunlardan müşevvik ve maharrik bulundukları 
sefahati muhakemeden ve gerekse evrakı mezkû-
re münderecatmdan maznunlardan Hacı Recep 
ve Hacı Kopak ve Hacı (lök ve Lâz Hocanın mü
şevvik ve muharrik olmak ve ancak fikri mela
netlerini kuvveden fiile çıkarmaya muvaffak ola
mamalarından dolayı Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına Ve. refik
lerinin dahi fer'an zimethal olmak üzere tefrik 
ve tâyin edilmiyerek Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun üçüncü maddesine tevafuk ettirmek suretiy
le tâyin ve tahdidi ceza edilmesi. 

Üçüncüsü: Her ne kadar bidayet mahkemesin
ce mahkeme cereyan ettirilmiş ise de maznunlara 
isnadedilen cürüm cinayet nevinden olmasına na
zaran cinayet mahkemesinde cereyan eden mütte-
hemler hakkındaki şuhudun istimaıua dair olan 
ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun ilci 
yüz altmış sekizinci maddesine muhalif olarak 
bâzı şuhudun istima ettirilmesi, bu ise balâda 
bast ve beyan olunan esbabı marazaya binaen 
muhalifi usul ve kanun bulunduğundan karan 
mezkûrun feskiyle turkıı kanuniye dairesinde 
muhakemat icra edilmek üzere bir karara raplı 
talep ve istida olunur. 

Aksara.y Liva Müddeiumumisi 
14 Nisan 1337 

Abdurrahim Rahmi 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu adam
ların şahsı hakkında Vehbi Beyin söylediği az
dır. Bu devlete bunlar sağılır bir inektir. Hem 
dört şeyi ile. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saib) — 
Herkes öyle sağılır hocanı. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Bu böyle, herkes 
öyle, fakat derecesine göre. Malûm ya 50 lira 
veren var, 500 lira veren var. Şimdi ben bu 
def a. Konya'ya gittiğimde bunlar hakkında du
yu]) işittiğim, şu şeyde de söyleniyor ya, bu cü
rüm; Konya sukut etmiş, Karaman sukut et
miş, Aksaray ne olacak ki, diye küllüğe birkaç. 
kişi toplanıp da boşboğazlık etmekten başka bir 
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şey değildir. Fazla çıkmış bir şey, yahut gidi-
verelim, filân demiş, yahut Konya'ya gelip is
yana iştirak etmiş. Hayır böyle bir şey yok. 
Mesele bundan ibarettir. Eğer küllük başında 
böyle toplanan birkaç kişinin söylediği sözlerle 
bu halkı eezalandıracaksak hepimiz cezalanma-
lıyız. Cezasız hiçbir kimse kalmaz. Mesele bun
dan ibarettir. Vicdanınıza kalmış bir şey. 

SALİH Ef. (Erzurum) — B e n de hoca efen
dinin söylediği sözleri tekrar edeceğim. Reye ko
yunuz. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim, Encüme
ni Adliyenin hidematı vakıasına teşekkür ede
niz. Fakat bize evrakı sevk etmek üzere gönder
dikleri mazbatayı, Maihkemei Temyizin son za
manlarında ittihaz ettikleri mukarrerat kabilin
den, gayet hulâsa olarak yazıyorlar, öyle bir 
hulâsa ki; âdeta şifre gibi kimse bir şey anla
maz. Bu usulden biraz ricat etseler de Heyeti 
Celileyi tenvir edecek esbabı mucibe ve sübuti-
ye ve sair ahvali kanuniyeden bir parça bahset
miş olsalardı teşekküratım daha "ziyade olacaktı. 

Esas meseleye gelince: Şu okunan fıkrai hük-
miyede, bir şahsın mahkûm edilmesine değil, 
hattâ mahkeme edilmesine kifayet edecek bir 
cürüm mevcut değildir. Mamafih bir mahke
meden sâdır olmuş olduğu iddia edilen şu ev
rakı hükmiyenin mahkemeye lâyık elfaz ve tâbi-
ratı da haiz olmadığını görüyorum. Hattâ orada 
zikrolunan birtakım kelimeler vardır ki; makamı 
iddia diye bir de makam göstermişler. Mahkeme 
şu suretle müddeiumuminin sözünden bahse baş
lamış, hikâyeihai ediyor. Meydanda cün'im ola
rak şu söz söylenmiştir, veyahut şu adam vurul
muş kalmıştır veyahut şu ev yakılmıştır veyahut 
;§öyle nehbü gara t edilmiştir, yani hiyaneti vaia-
niyeden bir cürüm vücuda gelmiştir diyeı 'eK kfc1.-

ıtiyem bir tavzih yoktur. Ondan sonra bu hükmün 
jmüe&zatmı tertip için icrası lazımgelen şevahit, 
«emaratı delâil gibi bunlardan hiçbir şey bende 
miz görmedim. Binaenaleyh arzu buyurulursa 
Üllâm serapa okunsun. Eğer evrakı müsbite, şa-
Mt ifadatı • ilâmat ve saire varsa anlıyalım ve 
oaa göre hüküm verelim. Böyle doğrudan doğru
ya anlamadan, dinlenmeden hüküm vermiyeüm. 
Fakat bendenize kalırsa şu mahkemenin hüküm 
diye okuduğunuz hulâsasından bir şahsın mah
kûmiyetine kanaat etmek kadar basiretsizlik ola
maz. Binaenaleyh hükmün ref'ini talebeylerim. 
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HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, bu 

karar encümenden, çıkalı çok oluyor. Çünkü ben
deniz safahatını derhatır edemiyorum. Lütfen 
bir kere ilâm okunsun. Yani kararda esbabı sü-
butiyede istima kılınmış kimler varsa onlar alel
usul bir defa okunsun. (Kâfi sadaları) (Mesele 
tenevvür etti, sadaları) 

Şimdi efendim, bendeniz arzu ederdim ki, 
encümenin ittihaz ettiği karar Meclisi Alinize 
geldiği zaman bu karar okunsun, tetkik edilsin 
de, hakikat tecelli etsin. Bu evrak bizlerden çı
kalı iki ay kadar oldu. Bendeniz bir defa mün-
deracatı neden ibarettir, derhatır edemiyorum. 
Encümen icra ettiği tetkikatta hiçbir esbaba is-
tinadettirmeksiziıı bu muvafıktır diye tasdik 
etmiştir. Onun için bunların necabetine, asale
tine, şerefine rüfekayi kiramın beyan buyurduğu 
veçhile kabul ve iştirak edebilirim, fakat hiçbir 
zaman asalet ve necabet bir cürmün re fi .için 
kâfi değildir. 

Şimdi bendeniz; cürüm yoktur, diyemem, en
cümen bu kararı bilâtetkik vermemiştir. Fakat 
vaktiyle okunduğundan dolayı esbabı sübutiyesi 
hatırda kalmamıştır. Meclisi Âliniz iyi bir karar 
vermek ve öyle çıkmak için şüphesiz onu arzu 
eder, okunsun, esbabı sübutiye okunduktan sonra 
rüfekayi kiramın dediği gibi çıkacak olursa He
yeti Âliye hakemdir. Hükmünü verir geçer. 

REÎS — Efendim, esbabı sübutiyenin okun
masını teklif ediyorlar. (Hayır hayır, sadaları) 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Reis Beye
fendi, okunmadan evvel söyliyeceğim söz vardır. 
(Gürültüler). Olamaz ki, Reis Bey bu mevzua 
dairdir. Encümen esbabı mucibe zikredilmedi-
ğinden dolayı nasılsa bu meclis gafletle el kaldı
rıyor veyahut el kaldırmıyor. (Hayır, sadaları). 
(Reye koyunuz, sadaları). Bâzı mazbatalarda es
babı mucibe zikrolunuyor. Muvafık surette, bâzı 
mazbatalarda hiyaneti vataniye eürmü tâbiri 
bile yoktur. Adliye Encümeni bundan cidden 
mesuldür. Badema bu hale meydan vermesin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Müsaade bu
yurun, tfevap vereyim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, oturduğu yerde lâf söylemek kolaydır. Hil
mi Bey hiçbir kere Adliye Encümenine gelip 
de bir evrak tetkik etmiş mi? 

TUKALI HÎLMI B. (Bolu) — O encümende 
değilim. 
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ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — O I 

halde söz söylemeyiniz, efendim. . 
TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Ne olduğunu 

bilmem ki.. 
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Ma

demki bilmezsin, söze karışmamalısın. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Burada her

kesin söze karışmak hakkıdır. 
REÎS — Muhavere etmeyiniz. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Bendenize 

hitabetmeyiniz Reis Bey, Abdullah Azmi Beye 
hitabediniz. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim, reye 
koyalım. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Kanaat hasıl oldu. 
REÎS — Ne biliyorsunuz kanaat hâsıl oldu

ğunu? Efendim, esbabı sübutiyenin okunması
nı teklif ettiler. Kabul buyuruyor musunuz? 
(Hayır sadaları) 

Esbabı sübutiyenin baştan aşağı okunması
nı arzu edenler lütfen el kaldırsın... 

Okunmasını kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın, okunmıyacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Ma
demki esbabı hükmiyede tereddüt vardır. Bâ
zı arkadaşlar anlamak istiyor. Okunmasını ar
zu ediyor. Okunması cihetini reye koymak doğ
ru değildir. Okunmalı ve anlaşılmalıdır, okun
ması lâzımdır ve okunmasını istiyen arkadaş
larımız vardır. Erbabı namustandır diye itiraz 
vâki olmuştur. Mahiyeti itirazı anlamak için 
ve söylenilen şahitlerin ' derecei kuvveti anla
şılmak için okunması lâzımdır. Başka türlü 
hükmün tasdiki imkânı yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Reis bey, mevzuubahsolan mesele, 
hiyaneti vataniyeden maznun-bâzı kimselerin, 
muhakemeyi rüyet eden ve her türlü vesaitten 
istifade eden heyeti hâkimenin önüne geldikten 
sonra, onların kanaati vicdaniyelerini tenvir 
edecek şekilde kanaat hâsıl olmuş ve en ni
hayet mahkîtmiyetleri vukubulmuştur. Şimdi 
mukabilinde bu hükmü bozmak için serdedile-
cek mütalâatm gayet kanuni olması lâzım. 
Vehbi Efendi arkadaşımızın söyledikleri gibi, 
şahsi meziyetle hüküm bozulmaz. Bu medarı 
ittihaz olunacak vesaik ve delâaili imha ede
mez. Ondan dolayı Meclisi Âlinin, o mücrim |j 
hakkında hâkimin, mücrim haini vatandır, i 
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demesine medar olacak delâilin takdir edilmesi 
için mutlaka o delâil hakkında etrafiyle malû
mat elde etmesi lâzımdır. Bendeniz ne lehin
de ne aleyhinde söz söylemekten ziyade mev-
vut delâil hakkında evvelâ malûmat alınma
sını adalet namına teklif ediyorum. Bu adam
lar hiyaneti vataniyeden mahkûm oluyorlar. 
Vehbi Beyin bunda hiyaneti vataniye yoktur, 
demesi için bir kanun icadetmesi ve mevcut 
delâili kanunen imha etmesi lâzımgelir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, biz bura
da hükmü tasdik edebilmek için fıkrai hük-
miyeden bahis olan mazbatayı okuduk ki, hük
mün hülâsası orada mündericolmak lâzımdır. 
Halbuki oradan bir şey anlıyamadık. Diğer 
arkadaşlarımız da lehinde şahadet ettiler. Bi
naenaleyh bendenizce hükmün ref'iyle ademi-
mesuliyetlerine karar vermekten başka çare 
yoktur. (Muvafık sadaları) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob )— Şimdi efen
dim, Refik Şevket Beyin buyurdukları gibi, 
hakikaten şu kararda isabetin husulü için tekrar 
arz ediyorum. Esbabı sübutiye olmak üzere bu ev
rakta gösterilen şahitlerin ifadelerinin mutlaka 
okunması lâzımdır. Bu olmazsa katiyen bunda isa
betsizlik olacaktır. Rica ederim, bu evrak en
cümene geleli üç ay oldu. Encümeni Adliye 
üç ay evvel kararını vermiş, Meclisi Âli ancak 
bugün tetkikatını yapıyor. Hafız değilim ben
deniz; Evrakın hulâsasını zihnimde nasıl tu
tarım? Bittabi bunu yazan daha ziyade muha
faza eder, bahusus bendeniz mazbata muhar
riri değilim. Yazan daha iyi bilir., Mazbata 
muharriri yok, üç ay evvel verilen bir kararı 
bir adam hafızasında tutabilir mi? Onlar teşrif 
edip encümende o vazifeyi ifa etsinler, rica 
ederim. Hatırımda olmıyan şeyi şimdi uydura
yım mı? Yalnız bir şey var, hakikaten cürüm 
fazla çıksaydı bu adam üçüncü maddei kanu
niye mucibince idam olunurdu. Fakat harekâtı 
fazla çıkmadığından dolayı üçüncü maddeye 
tevfikı muamele edilemiyor. 

Sonra müddeiumuminin bir itirazı vardır, 
onda bir cürüm yok demiyor k i ; evvelce Diva
nı Harbe .tevdii için karar vermişıtik, sonra Hi
yaneti vataniye Kanunu hükmünce bu tarafa 
verdiler, diyor. Sonra tatbikat ciheti, usulü 
mu'hakematı cezaiye noktai nazarından mahke
me isabet etmiştir. Çünkü bunların suçları faz-
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la çıksaydı, bunlar idam edilecekti ve zaten 
Usulü Muihakematı Cezaiyeye muvafık bir tarz
da cereyanı lâzımgelse belki bu hükümler bir 
senede çıkmaz. Bu itibarla bu da varitti. 

Behçet Bey buyurdular ki : Müddeiumumi
nin itirazı gayrivârittir. Encümen mazbatasını 
şifre gibi yazmasa da esbabı mucibeyi beyan bu-
yursalar. Meclisi Âlinizin bir kararı vardır. Hı
yaneti vataniye cürümleri çoktur. Eğer her bi
rinin esbabı mucibesini encümen yazacak olur
sa Meclisi Âli bütün senesini hiyaneti vataniye 
evrakına hasretmiş olsa yine yetiştiremez. Bina
enaleyh esbabı sübutiyesi temini kanaate kâfi 
geldiğine nazaran ister muhtasaran encümen be
yan etsin, isterse izah eder, filân denildi. Bu 
itibarla bendeniz hulasaten diyorum ki : Evrak 
okunmadıkça filân şunu söylemiş, filân bunu 
söylemiş diyemiyeeeğim. Vehbi Efendi Hazret
lerinin buyurdukları gibi bunların bu harekâ
tı milliye aleyhinde bâzı teşebbüslerde bulundu
ğu icra edilen tahkikattan .anlaşılmış, mahkeme 
hükmünü vermiş ve Encümeni Adliyeniz de bu 
suretle kabul ve musip görmüş. İsterseniz bu 
tarzda tasdik edersiniz, isterseniz okutursunuz, 
ondan sonra hükmedebilirsiniz. 

VEHBÎ B. (Niğde) — Mazbata Muharririn
den bir şey soracağım. 

HAKKI HAMÎ B. (-Devamla) — Mazbata 
Muharriri burada yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, esbabı mucibenin okunup okunmıyacağı re
ye konuldu. Şu halde esbabı mucibe okunacak
tır. Yalnız Adliye Encümeninin mazbatası var
dır, reye konulacak. Hakkı Hami Bey buyuru
yorlar k i : Aradan zaman geçti, biz esbabı mu-
cebeyi unuttuk, tekrar okunması lâzımdır. De
mek oluyor ki, şimdiye kadar verilen kararların 
esbabı mucibesi tetkik edilmeksizin verildiği an
laşılıyor, Beyin sözünden bu çıkıyor. Binaena
leyh bunu da tasdik edelim. (Gürültüler) Okun
sun demek, ne demek? Biz tetkiksiz veriyoruz, 
siz okuyun demek, siz ona göre tasdik edin de
mek. Bundan evvel verdiğimiz kararların ve 
tetkik ettiğimiz evrakın esbabı mucibesi okun
sun, okunmasın diye münakaşa bile yapmadık. 
Demek ki, arkadaşlarımızın bir ikisi şerafete, 
zarafete, necabete şahadet ettiğinden dolayı 
okunmıyacaktır. Adliye Encümeni mazbatası
nın reye konması lâzımdır. 

mı c : ı 
HASÎB B. (Maraş) —Efendim, okunan ev

rakta iki mesele tezahür ediyor. Birisi, bu ze
vat veya eşhas^ gidelim, Aksaray'da şöyle ya
palım, böyle yapalım gibi birtakım şeyler söy
lemişler. Kendilerini bu sözden menedecek bir 
hail olmamıştır ki, bu sözler bir cürüm teşkil 
edebilsin^ bu fiillerde bunları bir kuvvet gelip 
basmamış ve menetmemiştir. 

ikinci bir meseleye gelince: Kuvayı Milliye 
efradından bir şahsın silâhını almış, acaba bu 
adam efrat mıydı, yoksa o köye başka maksadı 
mahsusla mı gelmiş? Sonra bu silâh alınmakla 
beraber müteakiben ne gibi şeyler yapmış ol
duğunu öğrendik. Yahut bir iki saat sonra, 
bilmeni ne efendi geldiği zaman, imam efendi 
geldiğinde geri vermiştir. Bunda bir cürüm 
yoktur. Binaenaleyh Vehbi Beyin teklifi veçhile 
hükmün ref'ini teklif ederim. 

EMtR Pş. (Sivas) — Adliye Encümeninin 
öyle alelıtlak evrakı Heyeti Celileye sevk etme
si doğru değildir. Vereceği reyde esbabı muci-
besiyle beraber şu sebeple bunun tasdiki veya 
nakzı lâzımgelir, demesi lâzımgelir. Bu böyle 
demediği için Heyeti Celileniz buna hüküm 
verilmesi için okutturulması icabediyor. Fakat 
Adliye Encümeni muvazzahan mazbatasını tan
zim ederse o vakit Heyeti Aliye lüzum görürse 
evrakı okutur, lüzum görmezse okutmaz. 

DURAK B. (Erzurum)*— Reis Bey, usulü 
müzakereye dair söz söyliyeceğim. 

Efendiler; bendeniz bu gibi evrakın bura
ya gelmesine hâlâ mütehayyirim. (Kanun ses
leri) malûmuâlinizdir ki, bu gibi cürümler bir 
mahkemeye tevdi edildiği vakit ariz ve amik 
tetkik ederler. Vicahen bunları dinlerler, şa
hitlerini dinlerler, esbabı sübutiyelerini arar
lar, bulurlar. Hattâ o mecliste bulunan hâkim
ler evrakı alırlar. Yegân yegân tetkik ederler. 
Onun üzerinde imali nüfuz, imali fikrederler. 
Hattâ bâzan bunda hata ettikleri görülür. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Usulü müzakereye 
dair mi? 

DURAK B. (Erzurum) — Halbuki bizim 
buraya ilâm geliyor, okunuyor. Biz doğrusu 
bunları tamamiyle ihata edemiyoruz. Etmek 
imkânı da yoktur. Çünkü bilmiyoruz. Esasen 
evrakı okurken bâzan dinliyoruz. Bâzan dinle
miyoruz. Dinlesek bile anlamıyoruz. Tamamiy
le meseleye vâkıf olamıyoruz. Esbabı sübutiye-
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yi tamamiyle anlamıyoruz, ihtimal ki, burada I 
bir şey tasdik ediyoruz. Heyeti Umumiyemiz 
bundan vebale giriyoruz. Bendeniz zannediyo
rum. ki ; bunun müzakeresi fazladır. Bunu ya 
encümene bırakmalı veyahut mahkemeye bırak
malı. Bu gibi işlerle uğraşmamalı? (Olmaz, ol
maz sesleri) . ' , 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair dört tane takrir vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İki kelime ile 
arz edeyim. Yine usulü muhakemeye aittir. 
Meclis memnun kalacaktır. 

REİS — Meclisi memnun edecek misiniz? 
Buyurunuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Pekâlâ arka
daşlar; bu evrak okunmasın, evrakın okunma
ması zannımca iyi olmıyacak. Okunması takdi
rinde uzıyacağı için kabul edilmiyor. Bendeniz 
düşünüyorum ki, bu evrak madem burada kal
mıştır. Encümene iade edilsin. Encümen tetkik 
etsin. Yeniden muhtasar ve müfit bir mazbata 
yapsın, buraya göndersin. (Hayır, hayır, ses
leri) İşte bunu söylüyorum. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, usu
lü müzakere hakkında teklif vardır. Diyorlar 
ki: Bu meselede itiraz vâki olduğundan, maz
batası esbabı sübutiyesiyle beraber tanzim edil
mek üzere encümene havale edilsin. Zannediyo
rum ki, en kolay Kal sureti budur. Eğer muva
fık görüyorsanız esbabı mucibeyi havi bir maz
bata tanzim etmek üzere Adliye Encümenine 
bunu iade 'edelim. (Ret, kabul, sesleri) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, encümene iadesi ' mevzuubahsoluyor. En
cümen Heyeti Umumiyeye göndermiş, hâkim 
olacak Meclis buradadır. Evırakı okur, hükmü
nü verir. Encümen söyliyeceğini söylemiş, rica 
ederim, encümen kararından rüeu mu etsin? 
Esbabı mucibesi az yazılmış, hiç yazılmamış. 
deniyor. Rica ederim, ilâm buradadır. Encü
men mahalline gidip tahkikat yapacak değildir. 
Rica ederim, encümen esbabı sübutiyesini ilâm- I 
dan çıkaracak. Rica ederim, bir parça dinleyi
niz. Encümen eşhası çağıraıraktan ayrı ayrı de
lil toplıyacak değil, esbabı mucibeyi biraz mu
fassal olarak yazacak. En mufassal yazılması 
lâzımg<else ilâm aynen yazılacak. İlâmı okuma
ya üşeniyorsunuz, ilâm niçin okunmuyor? İlâ
mı encümene nasıl gönderiyorsunuz, rica ede
rim ? I 
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EMİR Pş. (Sivas) — Azmi Bey, bir şey söy

liyeceğini : Efendim ; evrakın Encümeni Adli
yeye havale edilmesindeki maksat, Heyeti Ce-
lilenin Adliye Encümeninin tetkikatı dairesin
de bir karar verebilmesi için* ancak encümen 
kanaatini kendisine münhasır bırakır derecede 
mazbatasını muhtasar yazmış olduğundan evra
kı burada okutmak zahmetinden kurtarmak için 
yahut bu külfetten siyanet için ne gibi kanaat
ler varsa Heyeti Umumiye onu bilmek istiyor, 
bu da encümenin kararının burada reddedilm'e-
mesi meselesidir, mesele budur. Başka bir şey 
yoktur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ri
ca ederim, bu kanaat oraya konmuş olsa her
kesin ferden ferda onu iktisabetmesi lâzımgelir 
mi? Esbabı mucibeyi ilâmdan alacağız. Şahit
lerin ifadesinden alacak değiliz. Rica ederim, 
ilâmda hepsi dereolunmuştur. Bundan evvel ge
çen bütün mahkıfmiyet evrakını reddetmediniz, 
tasvibettiniz. Bu meselede ise iki arkadaşın hüs
nü şahadetinden dolayı şu münakaşaya girişil
miştir. Belki o kabul ettiğimiz şeylerde de bir
çok hatalar, zühuller vardır. Esas'en Beyefen
diler; encümen sair kavanin lâyihası gibi bu 
hüküm evrakını ayrı ayrı tetkik ettikten son
ra herkese kanaatbahş olacak bir şekilde fikir 
veremez. Çünkü; herkesin kanaati ayrıdır. Her
kes hükmünü ayrıca verecek. Binaenaleyh ne 
kadar yazarsan yaz, ne kadar tasrih edersen et, 
hiçbir ferde ayrıca kanaatbahş olamaz. Bu ka
naatbahş olabilmek için mutlaka esbabı muci
be denilen şey neden ibaretse bunları hulasaten 
okuyuverirsin. Bu suretle kendi kendine bir 
karar vermek evrakı okuyup bir kanaat hâsıl 
etmek lâzımgelir. Efendiler, kanaat ediniz de-
mekliğe razı olmayınız. Benim kanaatimle si
zin kanaatiniz tehalüf edebilir. Benim kanaa
tim, s'ekiz tane şahidolsa bile onların haricinde 
bâzı şeyler görürüm. Onun için burada esbabı 
mııcibeden ziyade bu şahitlerin ifadeleri zapto-
lunmugtur. Bunları ayrı ayrı okuyun, dinleyin. 
Çünkü; esbabı mucibe yazarken ben kanaati
me göre yazarım. 

EMİR Pş. (Sivas) — Söz isterim. 
REİS — Mütemadiyen konuşulacak değil

dir. 
EMİR Pş. (Sivas) — Hakkımdır, efendim. 
VEHBİ Ef. (Konya) - - Efendiler, rica ede

rim, Refik Şcvkot Beyin buyurdukları gibi iki 

- 5 6 -



î • 64 11'. 
Vehbi'ler şerefi zâtilerine binaen bu adamları 
bağışlayıverin, dediler. Hayır, efendiler; biz 
öyle demedik. Vehbi Beyin dediği gibi ben de 
dedim ki: Bu adamları tecrim etmek için, mem
leketten çıkmış mı? Hayır çıkmamış, bu adam
lar bu fiile cüret etmiş mi? Hayır 'etmemiş. 
neyle teorim edeceğiz? Rica ederim, şurada bir 
şey var mı? Köyden çıkmış bir adamı öldürmüş 
mü? Ne yapmış, bir vukuat yapmış mı? Küllük 
başında lâf etmiş, mesele bundan ibarettir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Bu ilâmatm esasen 
buraya gelmesinden maksat nedir? Verilen hü
kümlerin istinadettiği delâili sübutiyeyi takdir 
etmektir. Biz şimdi doğrudan doğruya tasdik et
sek bile, yine bu tasdikimiz mahkemenin cem ve 
tertibetmiş olduğu delâili sübutiyeye, mahkeme 
nin tetkik temiş olduğu delâile bir ruh vermiş 
olacaktır. Yahut reddeceğiz, o delâili sübutiyeyi 
kâfi addetmiş olmıyacağız, mesele böyledir. Biz 
şimdi o delâili sübutiyeyi bıraktık, mahkûmun 
şahsiyeti üzerine imali fikrediyoruz. Bir kere 
onu kabul -ediyoruz, bir kere reddedij'oruz. 
Esas itibariyle her hangi bir hükmün istinadet
tiği fiili delâili sübutiyeyi tamamen meydana 
koyalım. Verilen hükme hakkiyle temas ediyor, 
yahut etmiyor. Dalâile ya itimadediyoruz veya 
itimadetmiyoruz. İtimadediyorsak kabul edece
ğiz, hükmü tasdik edeceğiz. İtimadetmiyorsatc 
hükmü ref'edeceğiz. Esasen esbabı sübutiyeyi an
lamadık, nasıl tasdik ve nasıl reddediyoruz? 

REİS —Efendim, söz alan daha altı arka
daş var. Müzakerenin kifayetine dair de müta-
addit takrirler var. (Kâfi kâfi sadaları). 

EMİR Pş. (Sivas) — Müsaade buyurun Reis 
Bey, güya eşhastan bahsetmişiz... 

RElS — Efendim, usulü müzakere hakkında 
üç, defa söz söylediniz. 

EMİR Pş. (Sivas) — Fakat efendim, mesele 
tekrar bozuldu. 

REİS — Rica ederim, müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Şimdi Efendim, bir kere Adliye Encümeni 
mazbatasını reye koymazdan evvel usulü müza
kereye ait bir teklif vardır. Bu meselede delâili 
sübutiye uzun sürdüğünden okunmaması kabul 
edildi. Meclis karar verdiği halde birçok arka
daşlar burada bir hakkın zayi olmak ihtimalin
den bahsettiler. Onun için arkadaşlardan iki zat 
teklif ettiler ki bunun esbabı mucibesi mazba-
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tasında zikredilmek üzere tekrar Adliye Encü
menine havale edilsin. (Hayir sadaları) Usulü 
müzakereye aidolduğu için bu hususu reyinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müsaade buyurunuz. Bendeniz elleri gör
müyorum, eller biraz ziyade kalksın ki, görebi
leyim. Kabul edilmiştir, efendim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey! Encümen âzalarının intihabını bu müna
sebetle teklif ediniz. 

REİS — Efendim; bu münasebetle arz ede
rim ki, Adliye Encümeninde üç âza eksiktir. 
İkisi istiklâl mahkemelerine intihabedilmiş,- bi
risi de Adliye Vekâletine intihabedilmiştir. (Han
gi şubelerden, sesleri) 

Hangi şubeden olduğunu arz ederim, efen
dim. Çok rica ederim, teneffüs esnasında inti-
habedilsin. 

15. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm II ot oy -
ran köyünden Alabıyıkoğlu Ali hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Diğer bir mazbatanın müzakeresine 
geçiyoruz, efendim. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Sultaniye kaza

sının Kotoyran karyesinden Alabıyıkoğlu Ali'nin 
üç sene kalebendedilmeşine dair Konya Bidayet 
Mahkemesinden sâdır olan 13 Nisan 1337 tarihli 
ve 219 numaralı ilâm ve evrakı müteferriası en-
cümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. 

Hükmü mezkûr usul ve kanuna muvafık ve 
esbabı mucibeye müstenidolduğundan tasdiki 
tensibolunmakla Heyeti Umum iyeye tevdi kılı
nır. 

6 Temmuz 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nâzım Refik 
Âza Âza 

Sinob Antalya 
Muhalifim Hini imzada bulunamadı 

Hakkı Hami 
Konya 

Hini imzada bulunamadı 
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REİS — Söz ıstiyen var mı efendim? 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Adliye Encümeni

nin bu mazbatasından da esbabı sübutiye anla
şılmadığından dolayı bunun da encümene iade
sini teklif ederim. (Doğru sesleri) (O da aynı
dır sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, evrakı encümene iade etmek tesey
yüpten başka bir şey değildir. Biz bir vazife 
karşısında bulunuyoruz. Vazifemiz hükmü an
lamak, esbabı sübutiyesi var mıdır, yok mu
dur? Bunu anlamak, kanaatimizi beyan et
mektir. Adliye Encümenine havale etmekle bu 
kanaatimizden vaz mı geçeceğiz? Adliye Encü
meninin göstermiş olduğu esbabı mueibeyi ay
nen kabul edecek değiliz. Adliye Encümeni yi
ne eski esbabı mueibeyi beyan eder. Yine ken
di kanaatine göre yazar. Delâilin takdiri hük-
kâmm vicdanına muhavvel bir keyfiyettir. Hâ
kimin vicdanına ait bir meseledir. Adliye En
cümeninin takdiri delâili herkesin delâiline gö
re değişir. Adliye Encümeninin takdiriyle be
nim takdirim bir olmaz. Sonra, vasfı cürme gö
re, vasfı cürüm kavlen, sırren halkı hiyaneti 
vataniyeye tahrik etmiştir, diyor. Binaenaleyh 
şahitlerin sureti şahadeti hakikaten cürmü mü-
eyyit midir? Bunlar herkesin takdirine göre
dir. Binaenaleyh encümene evrakı baştan at
mak üzere baştan savmıyalım, delâili okunsun, 
hükmü verelim, çıkalım. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Yine iade ederiz, yi
ne iade ederiz, vakitler geçer. 

REÎS — Bundan evvelki meselede delâili 
sübutiyenin okunmamasına Meclisi Âliniz ek-

.seriyetle karar verdiği için zannederim encü
mene gitmiştir. Halbuki bunda böyle bir karar 
yoktur. Delâili sübutiyeyi, esbabı cürmiyeyi 
hepsini anlarız, okuyabiliriz. Bunda bir şey 
yok, Vehbi Efendi Hazretleri bunu diğerlerine 
kıyas ettiler. Müsaade buyurursanız bir kere 
de fıkrai hükmiyeyi okuyalım. (Hay, hay ses
leri) 

Fıkrai hükmiye 
İcabı keyfiyet bilmüzakere; her ne kadar 

maznununaleyhimden Alabıyıkoğlu Ali Efendi 
külliyen inkârı cürüm ile ancak karyelerine 
gelen birtakım eşkiyanın hayvanat ve saireleri-
ni sirkat etmek ve saire gibi ahvale cüretlerin
den dolayı Ereğli Şube Binbaşısının emri şifa-

Ö.1337 0 : 1 
i hisine imtisalen müştekilerin dahi ahvalinden 

biliştibah bundan dolayı silâhlarını almış oldu
ğunu müdaf aaten dermeyan etmekte ise de, müş
tekilerin tâyini şahsi ile vukubulan şikâyetine 
ve şühudu müstemianm başlıca şahadatı mer
kum Ali Efendinin silâh almak ve saire gibi 
ef'ale cüret ettiğine mütedair olup makamı id
diadan Muhtar Hacı Mehmed'in dahi tâyini ce
zası talep ve iddia edilmiş ve Hacı Mehmed'in 
de o esnada hazır bulunduğu şahitler tarafından 
dahi ikrar olunmuş ise de, merkumun ne gibi 
ef'ale cüret ettiğinin ve ne gibi hareketin, Hü
kümet lehinde veya aleyhinde bulunduğunun 
farkında olabilecek efkârı siyasiye eshabından 
olmamasına ve bahusus hiçbir işe müdahale ve 
müştekilere karşı tecavüzatta bulunduğu gerek 
müştekiler ve gerek şahitlerden Küpeli Hacı 
Mehmed Efendiden maadası tarafından sureti 
kaıtiyede ve sarihada beyan edilmemesine ve 
Küpeli Hacı Mehmed'in şahadeti de muhtarı 
merkû'mun arada sırada, Hükümetin emri böy
ledir, demek gibi bâzı sözler mırıldanmaktan 
ibaret olduğuna matuf olmasına ve müştekiler
den Hamza Efendinin kapıda nöbetçi bekliyen 
maznunlardan İsmail olduğunu ve Küpeli Ha
cı Mehmed de Hasanoğlu Emin'i irae ederek 
sureti iraede şu suretle tezat hâsıl olmasına ve 
şuhudun mütaaddit surette muvaceheleri ledel-
icra şahadaıtı beynindeki mübayenet halledilme-
mesine ve Ereğli Mahkemesince istima olunan 
Rakım Efendinin şahadetini diğer şuhudun şa
hadeti ve müştekilerin ifadatı bilkülliye kuvvet
ten ıskat etmiş bulunmasına binaen maznun 
merkumun Muhtar Hacı Mehmed ve Abdullah-
'oğlu Mustafa ve Ahmedoğlu İsmail ve ömer-
oğlu Hasan ve Bekiroğlu Emin ve Hüseyinoğlu 
diğer Emin'in iddia olunan fasılda dahlü 
iştiraklerine dair temini kanaaıte hadim 
dereeede kuvveti haiz edille ve emareye te
sadüf edilemediğinden bunların beraetl'erine 
ve sebebi aharla da mevkuf değillerse tahliye
lerine ve Alabıyıkoğlu Ali Efendiye gelince: 
Merkumun nikübedi tefrik edecek takımdan ol
masına ve müştekilerin sureti şikâyatına ve şu-
dudu müstemeanm şahadatma ve bahusus iş
bu şahitler de Küpeli Hacı Mehmed'in Delibaşı
nın emri böyledir, zabit ve memur olanları der
dest ederek kasabaya sevk edin, merkezindedir, 

I dediğine mütedair bulunmasına ve diğer şuhu
dun tarzı beyan ve şahadatı da bu ciheti ihsas 
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suretiyle teyidetmesine ve kendisinin tevilen vâ- I 
ki olan ikrarına nazaran müdafaai vakıası şu 
suretlerle şayanı iltifat görülemediğinden reddi- | 
ne ve merkumun hareketi vakıası Hiyaneti Va
taniye Kanununun ikinci maddesinde muharrer 
olduğu üzere vakai isyaniyede fer'an zimethal 
demek olduğundan bunun mâtufunaleyhi olan 
Kanunu Cezanın kırk beşinci maddesinin fıkrai 
mahsusası hükmüne tevfikan ve tarihi derdesti 
olan 13 Teşrinisani 1336 tarihinden itibaren 
on sene müddetle küreğe konulmasına ve ancak 
müştekilerin silâhlarını aldıktan sonra iade et
mesi ve sabahleyin arabasına bilrkâp âminen ve 
salimen Gazi karyesine kadar götürmesi gibi 
ahval nedametine delâlet etmekte ve şu halde 
esbabı muhaffifei takdiriye teşkil eylemekte bu
lunmuş olduğuna nazaran kanunu mezkûrun 
kırk yedinci maddesinin fıkrai mahsusası hük
müne tevfikan cezayı mezkûrun kalebentliğe 
tahviline ye yüz yirmi kuruş masarifi muhake- J 
menin kendisinden tahsiline, Muhtar Hacı Meh- S 
med ile İsmail haklarında ekseriyet ve cihatı sa- I 
irede ittifakla karar verilerek müddeiumumi 
vekili ve merkumun meveudoldukları halde met- I 
ni kanun makamı riyasetten bilkırae usulü tef
him alenen icra kılındı. I 

13 Nisan 1337 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mahkemei Temyiz 
denilen bir daire vardır. Üç daireye ayrılmıştır. 
Her gün sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar, 
yine işleri bitmiyor iken biz Mahkemei Temyize 
ait şeyleri onlar gibi okuyup tetkik edecek olur
sak Mahkemei Temyize lüzum yoktur. Ve Mec
lisin diğer işlerini tatil etmeli ve mütemadiyen 
bunları okumalıdır. 

REÎS — Vehbi Beyefendi, buna dair bir de 
« kanun lâyihası vardır. İnşallah onun müzakere

sine geçtiğimiz zaman bunları söylersiniz... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) I 
— Efendim, hüküm iki ciheti ihtiva etmekte
dir. Birtakım eşhasın beraetleri hakkındaki es- \ 
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babın ve şeraitinin ve şahitlerin ifadatınm mu
allel olduğunu beydana koymaktadır. Mahkûm 
olan Alabıyıkoğlu Ali mazbatai hükmiye yalan
dan inkârı cürmetmesine rağmen diye başladığı 
halde esbabı cürmiye olarak serd ettiği fıkrada 
şahitlerin şahadetini müevvelen ikrar etmekte
dir, diyor. Müevvelen ikrar nedir ? 

İmkânı hükmiye nedir? İkisi öyle tezattır
lar ki, gayrikabili teliftir. Meydanda, inkâr 
ediyor. Sonra şahitlerin zaten şahadetini müev
velen ikrar etmiş, diyor. Sonra da mahkeme bu 
adamı mahkûm etmemek istemiş; esbabı muhaf-
fife ve takdiriye bulmuş; cezasını tahfif etmiş. 
Yani Alabıyıkoğlu Ali'nin hakkında bir hüküm 
verebilmek için kendisinin mahkûmiyetini istil
zam eden şahitlerin ifadesi okunsun ve ona gö
re bir hüküm verelim. 

EMİR Pş. (Sivas) — Mademki öyle başladı, 
okunsun. 

REİS — Efendim, Şükrü Bey şahitlerin ifa
datınm okunmasını arzu ediyorlar. (Evet evet, 
sesleri) 

EMİR P§. (Sivas) — Şimdi bendeniz bir şey 
anlıyamadım. Şu anlayışımla ben buna bir hü
küm veremem. Zannederim ekseriyetle kimse 
de anlıyamamıştır. Bendeniz bir şey anlıyama
dım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Sonra zannederim muhalefet eden âza da 
var, burada öyle görüyorum, onların da esbabı 
muhalefetleri okunsun... 

REİ5 — Şahitlerin ifadelerinin okunmasını 
kabul ediyor musunuz? (Hayır, sesleri) 

EMİR Pş. (Sivas) — Alabıyıkoğlu Ali'ye ta
allûk eden kısım okunsun. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, sekiz say
falık ifade arasında Alabıyıkoğlu Ali'ye ait ifa
deyi bulabilmek için epeyce uğraşmak lâzım... 

REİS — Efendim, on dakika istirahat ede
lim ve o zaman zarfında da bunları bulalım.. On 
dakika teneffüs. 

5 sonra Celseye nihayet verildi. 
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Açılma saati : 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

2. — Elviyei selâse mebuslarının, elviyei se-
lâsede vergilerin sureti cibayetine dair kanun 
teklifi (2/245) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, rüfekayı muhteremeden elviyei selâse 
mebusları tarafından elviyei selâsedo öteden 
beri cari olan maktu vergi usulünün 1337 sene
sine mahsuben tatbik edilmesine dair Heyeti Ce-
lilenize bir lâyihai kanuniye takdim edilmiş, ten
sip buyurursanız müstaceliyetle bu küçük lâyi
hanın müzakeresine başlıyalım. 

REİS — Efendim, bu başladığımız şeylere 
tercihan: müzakeresini kabul ediyor musunuz? 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
ti. 

Elviyei selâsede vergilerin sureti cibayetine 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1337 senesine mahsus olmak 
üzere Kars, Ardahan, Artvin livalariyle İğdır, 
Sürmeli kazalarında arazi, aşar vergileriyle kıı-

*raya ait Emlâk Vergisi yerine kaim olmak üze
re Rus idaresi zamanında cari Maktu Vergi is
tifa olunur. 

MADDE 2. — Usulü mezkûreye tevfikan 
her karyenin (ruble) olarak tahakkuk eden ver
gisi on ruble altı yüz kuruş .hesabiyle Osmanlı 
evrakı nakdiyesi üzerinden tahsil edilecektir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun neşrinden evvel 
Arazi, Aşar ,Emlâk vergileri hakkında yapılan 
muamelât keenlcmyekündür. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur'. 

MALİYİ] VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bu Heyeti Celilenizin bir kararı üzeri
ne yapılmıştı!-. M'alûmuâliniz olduğu veçhile ha-
rakâtı askeriye sahası olan yerlerde bu sene 
aşar muamelâtının tahmin usuliyle eibayeti hak
kındaki lâyihai kanuniyenin Elviyei Selâse'de 
de tatbiki mevzuuballıis idi. O lâyihai kanuni
yenin müzakeresi esnasında bir takrir kabul 
edilmiş .ve o takrirde Elviyei Selâse'de eskiden 
beri câri olan maktu vergi usulünün bu seneye 
mahsus olmak üzere de tatbiki esas kabul edil
di. Bu lâyihanın evvelâ Kavanini Maliye ve son
ra Muvazeııei Maliye encümenlerinde tetkikine 
vakit yoktur. Muamelâtı üşniye; başlamak üze
re, hattâ birçok yerlerde- başlamış olduğundan 
eğer encümenlerden lâyihayı geçirmek suretiy
le intacedecek olursak o vakit bittabi meriyeti
ne dair elimde, bir kanun bulunmadıkça bende
niz muameleyi durduramıyacağım, aşar muame
lesini Elviyei Selâse'de tatbika mecbur olaca
ğımdan müstaceliyetle bunun kabul edilmesi iftr 
zımolduğu düşünülmüş ve Elviyei Selâse me
buslarının müracaatı üzerine bendeniz de ken
dileriyle birleşerek bu kanunu hazırladık. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Bu ka
nun bu seneye mi mahsus? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu seneye mahsus olmak üzere teklif ediyoruz. 
Birinci madde de sarühtir efendim. 1337 senesine 
mahsustur, diyor. İbareyi emir buyurursunuz 
okurlar sarihtir. 

Efendini., heyeti um ilmiyesi hakkında arzı 
malûmat etmemi arzu buyuruyorsanız arz ede
yim? Şimdi mebus arkadaşlarımızın verdikleri. 
hesabata nazaran elde ettiğim malûmat şudur : 
Aşar ve Arazi vergileriyle kuraya mahsus Em
lâk Vergisi yeıine kaim olmak üzere Rus idare
sindeki maktu vergiyi ahzedeceğiz. Bilûmum 
tekâlifi Devletin yerine kaim olmak üzere de
ğildir. Bunu mebus arkadaşlarımız da teklif 
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etmiyorlar. Yalnız Aşar ve Arazi vergileriyle, j 
köylerdeki Emlâk vergisi yerine kaim olmak 
üzeredir. Binaenaleyh Ağnam Resmi zaten ta
hakkuk etmiş ve eibayet edilmiştir. Temettü 
Vergisi hakkındaki kanunlarımız, erbabı sanayi 
ve ticaret hakkındaki kanunlarımız, diğer 
aksamı memlekette olduğu gibi elviyei selâ-
sede de tatbik' edilecektir. Fakat aşar muamelâ
tının malûm olan şeklinin o memlekette yapa
cağı süit esiri ve muamelâtın mazbut olmaması ve 
köylerin dağınık olması hesabiyle bilhassa orada 
tevlidedeeeği mehazir itibariyle bendeniz müra
caat ediyorum. Bu sene bir tecrübe devresi ya
parız. Gelecek sene daha ziyade tetkikat yapa
bilir, malûmat alabiliriz. İcabederse hepsini bir 
olarak tensik eder ve umumi bir şekle ifrağ 
ederiz. Gelecek sene bu şekilde fayda görülürse 
bunun için de ayrıca bir teklifte bulunuruz. 

MtR MEBUS BEY — Buna dair izahat ala
bildiniz mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla j 
-— Müsaade buyurunuz efendim verginin yekû
nu tensibedümiş her köyün miktarı nüfusuna 
ektiği arazinin miktarına nazaran eski senelere 
ait muayyen mahdut bir paranın, her hane ve 
sahibi araziye tevzii, mahallî meclisi idarelerine 
mahalli heyetlerine tevdi edilmiştir. Tamamen 
tevzi usulüne tevfikan yapılmış bir usuldür ki 
şddi itibariyle gayet iptidai bir şekildir. Bina
enaleyh biz her mükellefi ayrı ayrı bilmiyoruz. IUV 
köyün vergisini alacağız. Eğer bâzı köylerin nü
fusu muhaceret ve sair suretiyle azalmış veya 
çoğalmış ise bunun bir miktarını bir köyden 
kaldırıp diğer bir mahalle nakletmek salâhiyeti 
zaten Rus usulü olmak üzere mahallî meclisi 
idarelerinin, heyetlerin dairei salâhiyetleri dâhi
linde kalıyor ve maktu vergiler, anadefteri 
derler defterler vardır, orada ruble yani Rus 
parası olmak üzere tahakkuk ettirilmiştir ve bit
tabi altın devrinde olmak itibariyle altın esası 
üzerinden hesabedilmiştir. Rus altınlarının şim
diki piyasaya ve geçenlerde sarf ettiğimiz fiyata 
nazaran on altın ruble (615) kuruş etmektedir. 
Biz bu on beş kuruşu halk lehine feda cdereK 
vergileri yuvarlak birer rakam olmak üzere 
600 kuruş hesabiyle eibayet edeceğiz. Yani on 
ruble yerine Osmanlı evrakı nakdivesi olarak 
altı yüz kuruş eibayet etmek üzere tevziatı;*.; 
yapacağız ve yekûnu varidatı 170 - İSO bin li- j 
ra arasında bulacağız. ! 
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ABDULLAH Ef. (izmit) — Reis Bey, mü

saade ederseniz ruble üzerinden malûmuâliniz; 
bizim evrakı nakdiyenin kıymeti, malûm. Bina
enaleyh bu Rus evrakı nakdiyesi üzerinden alı
nırsa doğru değildir. Bu altım para üzerinden 
konursa doğru olabilir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon; 
— Bu maktu olan vergiler5 altın para olarak ta
hakkuk etmiştir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Simdi şu halde 
altın para tahsil edebilecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon > 
— Hayır efendim, on rublesine mukabil alt» yüz. 
kuruş Osmanlı evrakı nakdiyesi alacağız. 

SALİH EL (Erzurum) — Biz zaten Vekil' 
Bey ile mutabık kaldık. Kanun doğrudur. Bu
nu müstaceliyetle kabul ediniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Zaten encümen kabul ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu daha iyi bir şe
kilde memleketin her tarafında tatbik edilmek 
lâzımdır. Devanı etmekte olan aşar usulünü 
kaldırmak üzere yeni bir usul lâzımdır. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Reis-Bey, mad
delere geççilmesini teklif ederim. 

FAHRETTİN B. (Kars) — Şimdi efendiler; 
biz elviyei selâse hakkında bu istediğimiz mak
tu vergi usulü ile hem hükümetin menfaatini 
nazarı dikkate aldık, hem de ahalinin. Rus ver
gisinde Ağnam da dâhildir. Onlar bir tek mak
tu fiyat olmak üzere vergi alıyordu. Elyevm 
defterler de mevcuttur. Halbuki Ağnam tada-
dedildi. Bunların rüsumu alındı. Fakat bu 
çıktıktan sonra burada yazıldığı veçhile yalnız 
Aşar ve Emlâk için vergi vereceğiz. Ağnam 
tadadında birçok yolsuzluklar oluyor. Gelen 
mültezimler ahaliye birçok sıkıntılar verdi. 
Memleketimizde (120) pare karye hiç tohum 
ekmemiştir. Maliye bundan istifade edemiye-
eektir. Bu ekmiyenlerden aşar alınamaz. Fa
kat Ağnam Rüsumunu bunlar vermişlerdir. Yal
nız bu verginin orada bir komisyon vasıta-
siyle cibayeti lâzımdır. Çünkü Ermeni zul
münden tahribedilmiş karyeler var. Ermeni 
felâketinden kurtulmak için hicret etmiş aha
li vardır. Bu ahali 1337 senesinde muhaceret
ten henüz hanelerine avdet ediyorlar. Bun
lar birçok felâketlere mâruz kalmışlardır. Şim
di oradan buradan komşularından araba alıp 
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ağaç taşıyıp yine karyelerini şenlendirmeye j 
çalışıyorlar. Biz kanuna ilâve edilmek üzere 
bir madde teklif ediyoruz ki : 1337 senesinde ! 
muhaceretten karyelerine avdet edenlerden bu 
vergi alınmasın, bu vergiden muaf tutulsun. 
Zaten onlar zahire almamışlar ki, Maliyeye 
zahire versinler, karyelerine yeni gelmişler
dir. Tabiî Büyük Millet Meclisi muvafakat 
ederse bunların muaf tutulmasını rica ederim. 

MALÎYE VBKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Bir şey arz edeyim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim, rica 
ederim. Meclisi Âli heyeti umumiyesini kabul 
etmiştir; Maddelere geçilsin. Binanealeyh saat
lerce bu mesele için uğraşmıyalım. v 

REİS — Efendim arkadaşların bir teklifi 
vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendeniz diyorum ki : Muhaceret suretiy
le gelenlerin vergiden istisnaiyetleri zaten usu
lün icabatmdandır. Mahallî heyetler, meclisi 
idareler defter mucibince köylerfn borçlarını 
tahakkuk ettirirler ve bu suretle köylüler ver
gilerini vermeye mecbur olur. Eğer oranın aha
lisi yeni gelmiş muhacir ise, onun bir kısmım 
yani ne kadarını bırakmak lâzımgelecekse tak
dir ederek bırakırlar, mütebakisini fazla ol
duğuna zahiboldukları yerlere naklederler. 
Mahallî meclisi idareler zaten bu salâhiyete 
maliktirler: 

FAHREDDÎN B. (Kars) — Rica ederim 
maddelere geçilmesini talebederim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Elviyei selâsede vergilerin sureti cibayetine 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1337 senesine mahsus olmak 
üzere Kars, Ardahan, Artvin livalariyle İğdır, 
Sürmeli kazalarında arazi, Aşar vergileriyle 
kuraya ait Emlâk Vergisi yerine kaim olmak 
üzere Rus idaresi zamanında cari maktu vergi 
istifa olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Rus idaresi 

tâbiri yerine; (Elviyei selâsede cari usulü sa
bıka veçhile) gibi bir tâbir kullanılmasını tek
lif eylerim. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 

Onu düşünmedik değil. Yalnız mâni var. Çün
kü; Rus idaresiyle Osmanlı idaresi arasında 
bâzı yerlerde Ermeni idaresi hulul etti. Onlar 
birtakım başka usuller koydular. Eskiden cari 
olan usul dersek hangi usul? onun için bende-
nizce bunda mahzuru siyasi varsa tarih itiba
riyle alalım, filân tarihten evvel cari olan usul 
veçhile diyelim. 

BİR MEBUS B. — Bendeniz mahzuru siya
si olduğuna kaani değilim. 

AHMED NURİ Ef. (Batımı) — Bin dokuz 
yüz on dört senesine kadar dersek olur. 

REÎS — Efendim elimde tadil hakkında hiç
bir takrir yoktur. Maddeyi aynen reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler, lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi, efendim. 

MADDE 2. — Usulü mezkûpeye tevfikan 
her -karyenin ruble olarak tahakkuk eden ver
gisi on ruble altı yüz kuruş hesabiyle Osmanlı 
evrakı nakdiyesi üzerinden tahsil edilir. 

DURAK B. 'Erzurum) — Efendiler; bu 
ikinci maddedeki; (On ruble altı yüz kuruş he
sabiyle alınır.) tâbirine bendeniz itiraz edece
ğim ve bu mesele evvelce burada uzun uzadı-
ya müzakere olunmuştu. Ruslar Elviyei Selâ
sede bu usulü fennî, ilmî amelî birtakım suret
lerle vaz'etmişlerdir. Yani; öyle körükörüne 
vaz'edilmiş usul değildir. Rusların ruble hesa
biyle aldıkları parada bütün halkın vergisi dâ
hildir. Ağnam ve sairesi... Yani; onun haricin
de bir şey kalmazdı. Yine bugün ruble hesabiy
le ; on rubleye mukabil altı yüz kuruş aldığı
mız takdirde oradaki halka çok gadretmiş olu
ruz. Çünkü; yalnız aşar ve kuraya ait Emlâk 
Vergisine mahsuben alıyoruz. Diğer vergiler 
vardır ki, onlara ciheti taallûku kalmıyor. O 
suretle halk bundan son derece mutazarrır 
olur. Efendiler; bu maktu vergiden başka ayrı
ca vergi vereceklerdir ve oranın halkı zaten 
perişan bir vaziyettedir. Rus, Ermeni onları 
soymuştur. Çırıl çıplaktır. Bunlara böyle galî 
bir vergiler yüklersek bu halk bunun altından 
çıkamaz. Bu on rubleye mukabil altı yüz ku
ruş değil, beş yüz kuruş alınmasını rica edece
ğim. Bu teklifin Heyeti Aliyenizden kabulünü 
rica ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu kanunu tetkik ettiğimiz zaman tesbit ettik. 
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Ruble olarak varidat ne tutuyor? Otuz bin rub- I 
le altın hesabına çevirdiğimiz zaman nihayet 
hesabettik. Yüz yetmiş bin lira ediyor. Elviyei 
Selâsenin şu üç smıf vergisi bendenize, halkı 
ezecek bir teklif gibi gelmediği için altın rub
lenin şimdiki vasati fiyatını alarak yaptık. Ma
mafih Heyeti Aliyeniz bilir. (Mahallî mebusları 
kabul ediyor, sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey on rubleye (600 kuruş) denir ki, beher 
rubleye (60) kuruş eder. Şu hesaba göre beher 
rubleye mukabil (60) kuruş hesabiyle denilme
lidir. 

REİS — Efendim, bu maddeye dair Durak 
Beyin bir teklifi var: 

Riyaseti Celileye 
Beher on rubleye mukabil beş yüz kuruş 

alınmasını teklif eylerim. 
10 Ağustos 1337 

Erzurum 
Mustafa Durak 

REİS — Nazarı itibara alanlar lütfen elle
rini kaldırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Usulü mezkûreye) yerin'e; (Birinci maddeye 
tevfikan) suretiyle tashih edelim diyorlar. 
(Muvafık, muvafık, sadaları) îkinci maddeyi; 
(Birinci maddeye tevfikan) suretinde tashihi 
suretiyle kabul 'edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun neşrinden ev
vel Arazi, Aşar, Emlâk vergileri hakkında ya
pılan muamelât keenlemyekûndur. 

RElS — Maddeye dair söz istiyen var mı 
efendimf (Yok, sadaları) Maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Üçüncü madde ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeye geçmeden evvel Kars 
Mebusu Cavid ve Fahreddin Beylerin bir tak
riri var. 

Riyaseti Celileye 
Kars livası ile Ardahan ve Artvin livaları, 

İğdır, Sürmeli, Çukur kazaları ahalisinden ev
velce mezalimden kurtulmak için hicret etmiş 
olanlar peyderpey sefil ve muhtaç bir vaziyette 
memleketlerine avdet ediyorlar. Bu biçarelerin 
esasen vergi vermeye iktidarları olmadığından 

— 63 

1337 0 : 2 
zirdeki maddenin iş bu kanuna ilâvesini teklif 
ederiz. 

Kars Mebusu Kars Mebusu 
Cavid Fahreddin 

MADDE 4. — t§ bu livalar ve kazalar hal
kından olup 1337 senesi zarfında muhaceretten 
avdet edenler maktu vergiden muaftırlar. 

RElS — Maliye Vekili Bey burada demlide 
buyurdular. Bir maddei mahsusa ile onu yapa
caklar, kâfidir zannederim. 

MALÎYE VEKlLt HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz usulün mahiyetinde mündemiç oldu
ğuna kail olduğum için böyle bir madde ilâve
sine lüzum görmüyorum. (Muvafık, sadaları) 
Mamafih daha kuvvetli olsun fikriyle arzu edi
liyorsa bittabi Heyeti Celileniz nazarı itibara 
alır. 

REtS — Efendim, bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 

* 
Efendim, nazarı itibara almıyanlar lütfen el

lerini kaldırsın. Nazarı itibara alınmıştır. O 
halde bu maddeyi kanuna ilâve edeceğiz. Dör
düncü madde oluyor, efendim. Okuyorum : 

MADDE 4. — iş bu livalar ve kazalar hal
kından olup 1337 senesi zarfında muhaceretten 
avdet edenler maktu vergiden muaftırlar. 

REtS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MALİYE VEKlLl HASAN B. (Trabzon) — 
Bu muaftırlar, mutlak oluyor, bu sene muaftır, 
kaydı olsun. 

MADDE 5. — iş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 6. — iş bu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Efendim. Heyeti umumiyesini reyinize arz 
edeceğim. (Tâyini esami ile, sesleri) Evet efen
dim, muafiyet var, tâyini esami ister, onun için 
sepetleri gezdireceklerr lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

7. — Erzurum Mebusu Asım Beye izin veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 
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RE IS — Efendim, Divanı Riyasetin Erzu

rum Mebusu Asım Beye mezuniyet itası hakkın
da bir kararı vardır, okunacak. 

H ey eti Umumiy ey e 
Erzurum Mebusu Asını Beye üe ay müddetle 

mezuniyet itası Divanı Riyasetçe tensibedilmiş 
olduğundan keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

RElS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, Elâzığ Mebusu Feyzi Beyin bay
ram tatiline dair bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Bayram münasebetiyle içtimaatı umumiyenin 

Ağustosun yirmi yedinci Cumartesi gününe tali
kini teklif eylel'im. 11 Ağustos 1337 

Elâziz 
Feyzi 

(Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, 15 gün 
Meclisin tatilini teklif ediyorlar. 

SALİH Et*. (Erzurum) — Efendim, Tüııalı 
Hilmi Beyin iyi bir takriri vardır. Okunmasını 
teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurursanız şifahen arz edeyim. 

Arkadaşlar; cephelerde ne ileri hatlarda, ne 
de son hatlarda benim Mehmed'im, benim ordum 
katiyen silâh aşağı etmiyor. Hattâ ateşi dah i 
kesmiyor. Binaenaleyh Heyeti Umumiy eniz de 
camii şeriften çıkar çıkmaz doğru bu mübarek 
salona geleceğiz. Bütün ruhumuzla muzaffer 
ordumuzu selâmlıyacağız ve ruhan selâmlıyaca-
ğız. (Doğru sesleri) Teklifim bundan ibarettir. 

RElS — Malümuâliniz bayram merasimi ya
pılıyor. Tunalı Hilmi Beyin teklifini kabul bu
yurursanız namazdan, çıkıldıktan sonra burada 
içtima edilir, dua edilir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Resmen cel
seyi açarız. (Hayır sesleri) 

REİS — Mevzuubahsolan asıl takrir bu de
ğildir. Elâziz Mebusu Feyzi Bejdn takriri var. 
(Ret, kabul sesleri) 

Efendim böyle bağırmakla olmaz ki : Rica 
ederim sükûneti muhafaza ediniz. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 27 gün 

Meclisin tatilini ieabettiren sebep ne ise onu bu
rada izah etsinler. 

REİS — Efendim 27 gün değil 15 gün tek
lif ediyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bay
ram. günü içtima, eder* ve tatili de o vakit tâyin 
ederiz. 

REİS —- Bayram günü celse olmaz efendim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben

deniz teklif ediyorum. Gelecek Cumartesi günü
ne kadar tatil olsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Lütfen tekli
fimi Heyetin reyine vaz'ediniz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Kanunen 
zaten beş bayram vardır. Bir de îdi millî, Ha
mi Beyin teklifi, kanunu nakzetmez ve edemez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben duamı 
yaptım. 

RElS — Efendim asıl burada mevzııubalıso-
lan mesele Tıtnalı Hilmi Beyin teklifi, bayram 
günü burada toplanıp dua edeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Duayı 
camide yaparız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Teklifimi geri 
alıyorum. 

REİS — Teklifini gerij^e aldı, siindi efendim 
bir teklif daha geldi. 

Riyaseti Celileye 
Bayram tatilinin bir haftaya münhasır kal

masını teklil: ediyorum. 
11 Ağustos 1.337 

Tokad 
Haindi 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunuıi haddi vasati
sini bulalım, içtimai Pazartesine talik edelim. 

REİS — İkisinin ortası olmak üzere bir tek
lif var efendim, tatil on gün olsun, deniyor. 

Efendim içtimain Pazartesi gününe talikini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim içtimai Ağustosun 22 nci Pazartesi 
gününe talik edeceğiz, kısa bir celsei hafiye ak
dedeceğiz, samimin salonu tahliye etmesini ri
ca ederim efendim. (Salon samiin ve ketebeden 
tahliye olunarak celsei hafiyeye başlandı.) 

(Üçüncü celse hafidir.) 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 6,30 sonra 

REİS — Reisisaııi Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎB : Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim, celseyi.açıyorum. 
Elviyei selâsede vergilerin sureti cibayetine 

dair Kanun için 163 kişi reye iştirak etmiş, 161 
kişi kabul, 2 kişi müstenkif rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun 161 reyle kabul edilmiştir. 

Efendim, Ağustosun 22 nci Pazartesi günü 
saat ikide içtima edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

6,30 da celseye nihayet verildi. 

Elviyei selâsede vergilerin sureti cibâyetîne 3âîr Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Tunalı Hilmi B. (ıBolu), Rasim B. (Cebeli
bereket), Tevfik'B. (Erzincan), Hacı Süleyman 
Ef. (İzmir), Zamir B. (Adana), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Cevdet B. (Kütahya), 
Şükrü B. (Canik), Memduh B. (Karahisarı Şar
ki), Naci B. (Elâziz), Rasim B. (Sivas), Haın-
dulah Subhi B. (Antalya), Salih Ef. (Erzu
rum), Abdullah Ef. (Bolu), Sabri B. (Kasta
monu), Faik B. (Edirne), Fahreddin B. (Kars), 
Şakir B. (Ankara), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
tanbul), Hamdi B. (Ertuğrul), Halil İbrahim 
Ef. (Eskişehir), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı 
Sahip), Operatör Emin B. (Bursa), Ali Şükrü 
B. (Trabzon), Mustafa B. (Antalya), Ethem. 
Fehmi B. (Muğla), Halil Hûlki Ef. (Siird), 
Tahsin B. (Aydın), İbrahim B. (Mardin), Emir 
Pş. (Sivas), Şükrü B. (Bolu), Abdullah Ef. 
CSino'b), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Refik B. 
(Konya), İzzet B. (Tokad), Dr. Asım B. (Amas
ya), Hamdi B. (Amasya), Osman B. (Kayseri), 
Derviş B. (Mardin), Mahmud Esad B. (İzmir), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Hüsrev B. (Trab
zon), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Ce
lâl B. (Genç), Kasım B. (Muş), Eyüb Sabri 
B. (Eskişehir), Şerif B. (Sinob), Abdullah Ef. 
(İzmit). Dr. Adnan B. (İstanbul). Yusuf Ziva 

B. (Mersin), Dr. Mustafa B. (Kozan), Esad 
Ef. (Aydın), Seyfi Ef. (Kütahya), Osman 
Nuri Ef. (Erzincan), Esad B. (Mardin), Ham
di B. (Tokad), Sırrı B. (Ergani), Hacı Be
dir Ağa (Malatya), Hacı Tahir Ef. (İsparta), 
Osman Nuri B. (Bursa), Refet Ef. (Maraş), 
Rasim B. (Elâziz), Sırrı B. (Siverek), 
Mehmed Şükrü B. (K/arahisarı Sahib), Ah
med Hilmi B. (Kayseri), Mehmed Vehbi B. 
(Karesi), Hamdi B. (Gene), Bahri B. (Yozgad), 
Mehmed B. (Biga), Ahmed Muhtar B. (İstan
bul), Ramiz B. (Dersim), Dr. Eşref B. (Ada
na), Sami B. (İçel), Cavid B. (Kars), Lûtfi 
B. (Malatya), Hacı Hayalî Ef. (Uffa), İsmail 
Remzi B. (İsparta), Hafız Şahin Ef. (Gazian-
teb), Abdülgafur Ef. (Karesi), Haşini B. (Ço
rum), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Hasib 
B. (Maraş), Hüsnü B. (Bitlis), Ahmed Ef. 
(Yozgad), Sabit B. (Kayseri), Hasan B. (Trab
zon), Behçet B. (Kângırı), Mehmed Ragıb B. 
(Amasya), İbrahim B. (Karesi), Emin Ef. (Ay
dın), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Rifat 
B. (Kayseri), Ragıb B. (Kütahya), Nusret Ef. 
(Erzurum), Âlim E l (Kayseri), Mehmed Na
dir B. (İsparta), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Sadık B, (Kırşehir), Salâhaddin B. (Mersin), 
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Hafız Hamdi Ef. (Biga), Mehmed Vasfi B 
(Karahisan Şarki), Hilmi B. (Ardahan), Rü§ 
tti B. (Mara§), Hakkı Hami B. (Sinob), ibra 
him Süreyya B. (Saruhan), Ziya B. (Kângın) 
Nafiz B. (Canik), Hacı Atıf Ef. (Ankara) 
Halil İbrahim B. (Antalya), Hüseyin B. (Er 
ziııean), Hüseyin Avni B. (Kozan), Atıf B 
(Bayezid), Mahmud Celâl B. (Saruhan), Ha 
san Tahsin B. (Antalya), İhsan B. (Cebelibe 
reket), Said B. (Kângın), Cemil B. (Kütah 
ya), Hakkı B. (Van), Hacı Feyzi B. (Elâziz) 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Haydar Lûtfi B 
(İçel), Hulusi Ef. (Kastamonu),, Durak B 
(Erzurum), Besim Atalay B. (Kütahya), Re 
şid Ağa (Malatya), Hüseyin Hüsnü Ef. (Ispar 
ta),. Arif B. (İstanbul), Şemseddin Ef. (Anka-
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ra), Mustafa Ağa (Dersim), Ragıb B. (Gazi-
anteb), Hasan Hayri B. (Dersim), Tevfik B. 
(Van), Muhtar B. (Mersin), Nebil Ef. (Kara
hisan Sahib), Kadri B. (Siird), Mithat B. 
(Mardin), Arslan B. (Maraş), Mustafa B. 
(Dersim), Hakkı B. (Ergani), Nacib B. (Er-
tuğrul), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Sadul-
lah B. (Bitlis), Dr. Mazhar B. (Aydın), Os
man Kadri B. (Muş), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Er
zincan), Mustafa B. (Tokad), Ali Vâsıf B. 
(Gene), Süleyman Necati B. (Erzurum), Ki
line. Ali B: (Gazianteb), Halil İbrahim Ef. (İz
mit), Asım B. (Erzurum), Hulusi B. (Karahi
san Sahib), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Edib 
Ef. (Batum), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisan 
Sahib), Hacı Nuri B. (Siird), Pozan B. .(Urfa), 
Müstenkif ikidir. 
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