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(Zalbtı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin, tahtı Riya

setlerinde hilinikat 'zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kaibul olundu. Heyeti Vekileden mev
rut Bekiroğlu Hasan'm idamdan affına dair 
lâyihai kanuniye Adliye Encümenine, 'Sigara 

kâğıdı ve kibrit inhisarı hakkındaki (kanuna 
zeyil olmak üzere tanzim 'edilmiş olan lâyihai 
(kanuniye Kavanin ve MUvazenei Maliye encü
menlerine, Düşman tarafından tahribedilmiş 
olan 'Kura, ve 'Kasa'bat'ın imarına dair lâyihai 
kanuniye .Dahiliye, Nafıa ve İktisat encümen
lerine, Lâzistan Meşbusu Osman Beyin, îda-
reten memur azledilmemesine dair teklifi îkanu-
nisi Lâyiha Encümenine havale oilundu. Adana 
ve 'havalisinde affı umumi ilân edilmesine dair 
olan teklifi kanuni müstacelen Ruznameye alı
narak ba'del 'müzakere maddeleri aynen ve he
yeti umumiyesi ekseriyetle kabul oilundu. Ga-
zianteb 'ahalisine muavenet için muhacirin büt
çesine yüz yirmi (bin lira ilâvesi hakkındaki tek
lifi kanuni dahi müstaceliyet ikarariyle ruzna-
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liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encüme
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7. — Hiyaneti vataniyeden idataa mah
kûm Konya, 'nm Dedemoğlu (mahallesinden 
Hüseyin 'hakkındaki evrakın gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazibatası 54 

(meye alınarak 'bil'müzakere maddeleri aynen (ka
ibul edilip heyeti umumiyesi tâyini esami ile 
reye konularak teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Adn'an Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde M-

liniikat İçel Mebusu Ali Efendinin, Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun 15 inci maddesinin lağvı 
hakkındaki teklif inin reddine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası müzakere edilerek mazbata 
red ve teklif Maarif Encümenine havale olundu. 
Yozgad Mebusu Süleyman 'Sırrı 'Beyin, Aşar 
mültezimlerine dair istizah takriri Maliye Ve
kâletine, Miri mumaileyhin dâhile sevk olu
nan Hıristiyanlar hakkındaki sual takriri Da
hiliye Vekâletine, Konya Mebusu Kâzım Hüs
nü Beyin, Konya'daki hâzı m ütaahh itlerin mat-
Tubatma dair sual takriri Müdafaai Milliye Ve
kâletine, Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, Ciheti askeriyedeki zayıf öküzlerin köylü
ye itasına dair teklifi müstaceliyet karariyle 
Müdafaai Milliye ve Murvazenei Maliye encü
menlerine, İstanbul Mebusu Rnza Beyin, Mü*-
dafaai Milliye ambarlarında ıbulunan tiftik ve 
patatesler hakkındaki temenni takriri cevabı 
verilmek üzere Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale olundu. Hiyaneti 'vataniye ile mahkûm 
OBozkır'lı Receb, Seydişehir'li 'Osman, İnevi na-

BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 
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hiye'sinden Afşar İbraihkn, 'Karaağaç, kazasının 
Orta maıhaile&inden Haldi libraihimoğııı Rama
zan, Kasap Ahmedoğlu ^Süleyman ile rüfekası 
hakkındaki hükümlerin rafine dair «Adliye En
cümeni imazbaitaları kıraat ve Ikabufl olundu. Ay
dın Mebusu Esaıd Efendinin, Aydın imııîhaeiri-
nine 'muavenet icrasına dair takriri Sıhhiye Ve
kaletine havale ve hiyaneti vataniye müerimi-
ninclen ;bazılarının aflarına. müteallik teklifi ka
nuninin Ruznameye alınmasına dair dolks'an im
zalı teklifi kanuni 'gelecek Ruznamenin birinci 
maddesine alınarak iSalı ıgünü içtima olunmak 
üzere Celseye nihayet 'verildi. 

Reisisani Kâtip 
Dr. Adnan Muş 

Mahmud Saicl 
Kâtip 

Kütahya 
Haydar 

SÜLEYMAN SIRRIB. (Yozgad) —Efendim 
bendenizin istizah takririni Heyeti Celile kabul 
etti ve Maliye Vekâletine gitti. Bu suretle zap
tın tashihini teklif ediyorum. 

REÎS — Tashih an zaptı sabıkı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık tashih an ka
bul edildi. 

5. — SUALLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, ahvali 
ziraiyeye dair İktisat Vekâletinden sual takriri 

REÎS —- Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, ah
vali ziraiyeye dair İktisat Vekâletinden sual tak
riri var. İktisat Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin hapsa-
neler hakkında Dahiliye ve Adliye vekâletlerin
den sual takriri 

REİS — Yine Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin, hapsaneler hakkında Dahiliye ve Adliye 
vekâletlerinden sual takriri var : Onu da Dahi
liye ve Adliye vekâletlerine havale ediyoruz. 

4. — İSTİZAHLAR 

1. — Malatya Mebusu tiıdkı Beyin, Adliye teş
kilâtı hakkında. Adliye Vekâletinden istizah tak
riri 

REÎS — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, teşki-
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lâtı Adliye hakkında Adliye Vekâletinden isti
zah takriri var, okunacak : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
» 

Her vekil şahsan bir maddei kanuniyeyi fe
sih ve ilga edemiyeceği gibi ayrıca bir maddei 
kanuniye de neşir ve ilân edemez. Hattâ bir ni
zamname lüle tanzimi için İcra Vekilleri Heye
tinin muvafakatini ve Makamı Riyasetin tasdi
kini almak icabeder. Böyle olduğu halde Adli
ye Vekâleti galiba icrai ve teşriî sıfatlarının 
kuvvet ve kudretini Meclisin kudreti fevkinde 
görmüş olmalıdır ki, bugün Teşkili m ah akim. 
Kanununu ayaklar altına alarak mahakim ve 
hükkâmı bir hereümercîye isal etmiştir. Meclisi 
Âliden Adliye Vekâletine hâkimi münferit usu
lünü arzu ettiği yerlerde tatbika mezuniyet ve
rilmiş ve bunun için de bir maddei kanuniye ka
bul olunmuş bulunması hasebiyle bu maddei 
kanuniyeyi eline alarak, her tarafta derhal hâ
kimi münferit usulünü tatbik edip gazetelerle 
adliyede teşkilât ve icraat serlevhalariyle ilân 
edilmekte ve fakat bu teşkilâtın yukarda arz et
tiğim. Teşkilât Kanununu fesih ve ilga ettiğini 
anlamamaktadır. Meselâ bir livada hâkimi mün
ferittik teşkilâtının icrası orada istinaf mahke
mesinin de teşkili demektir. Şu hale göre (her 
livada birer istinaf mahkemesi vücuda gelmiştir. 
Bir de bidayet hâkimliği mevcuttur. Her mah
keme nezdinde bir müddeiumumi bulunması ve 
hukuku umıımiycnin takibi ve umuru adliye
nin icabeden makamlarla muhaberesi velhasıl 
tâ Adliye Vekâletine varıncaya kadar bir silsi-
lei kanuniye teşkil etmesi gerek Usulü Muhake
me Kanununda ve gerek elyevm mer'i olan Teş
kilâtı Mahakim Kanununda musarrah iken Ad
liye Vekâleti liva bidayet mahkemeleri nezdin-
deki merkez müddeiumumilerini kaldırmış ve 
mahkemeleri müddeiumumisiz bırakmıştır. Eğer 
livalardaki hidayet istinaf müddeiumumileri 
bunlara bakacak denilirse ve baktırılırsa kanu
nen böyle bir hak istinaf müddeiumumilerine 
bahşolunmamış iken bu hakkı da vermesi yine 
bir kanun yapması ile olabilecektir. Bu teşki
lâtın tamiminde hükkâmm mevkileri, derecei ik
tidar ve kıdemleri zirüzeber olduğu gibi bun
ların tâyinlerinde de encümeni intihap namiyle 
bir nizamname kaleme almışlar idi ki, elyevm 
mer'idir. O nizamname Ihükmüne de riayet et-
miyerek Vekil Beyefendinin reyi hodiyle tâyin 
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vücuda gelmiştir. Elhasıl her şeklinde bir ka
nunsuzluk ve Meclisin hukukuna tecavüz görü
len şu hususu ne gibi bir esasa iptinaen yaptığı
nın Adliye Vekâletinden istizah Duyurulmasını 
teklif eylerim efendim. 

3 Kânunuevvel 1337 
Malatya Mebusu 

Sıtkı 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Reis Bey, araya müracaat olunmaksı
zın bendeniz bu istizahı kabul ederim. Meclisi 
Âliyi zaten tenvir etmek ihtiyacı da vardır. (Ha
yır sadaları) (Ret sadaları) 

REİS — Usulen reye koymak lâzımdır, Adli
ye Vekili madem İd kabul ediyorlar. Nizamnamei 
Dahilî iktizasındandır. İstizahı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları) Efendim ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 

SIDKI B. (Malatya) —- Reis Bey on beş kişi 
kabul etse kâfidir. 

REİS — İstizah kabul edilmedi. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrııl) — Sual 

şeklinde gitsin efendim. 

SIDKI B. (Malatya) — Sual şeklinde değil
dir efendim. 

REİS —- Müsaade buyurun efendim, kabul 
edilmedi. Mesele yoktur. Adliye Vekili bey sual 
şeklinde olsun cevap vereceğim diyorlar. 

2. — İKİNCİ DEFA REYE KONAN MAD
DELER 

1. — Gazianteb ahalisine muavenet hakkında
ki kanun 

REİS — Efendim, dünkü ruznamemizde ma-
lûmuâliniz Gazianteb muhtacinine muavenet 
hakkındaki lâyihai kanuniyeyi müzakere etmiştik 
ve tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'etmiştik. Bu 
istihsali âra neticesinde (129) zat mevcut bulun
duğundan muamele tamam olamamıştır. Onun 
için tekrar reyinize arz ediyorum, reyinizi isti
mal buyurunuz. Sepetler gezecektir. Fakat; 
müzakereye devam edelim. 

Efendim, affmızı istirham edeceğim. Mecliste 
o kadar gürültü oluyor ki, bendeniz ifadei meram 
edemiyorum, kâtip beylerin lâkırdalarım bile 
işitemiyorum. 
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3. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, halk 
ve ashabı mesalihe suimuamele eden memurların 
tecziye edilmesine dair takriri 

REİS — Karesi Mebusu Basri Beyin halka 
suimuamele eden memurlar hakkında bir takriri 
vardır, okunacak. 

5 Kânunuevvel 1337 

Riyaseti Celileye 
Halk ile hükümetin arasını açan avamilden 

en mühimmi hükümet erkânı memurininin halka 
karşı ret ve dürüst muamelât ve etsarda bulun
masıdır. Memleketin bütün yüklerini omuzlarına 
yüklenen zavallı halk şimdiye kadar hükümetten 
adalet yerine zulüm, şefkat yerine gılzat gör
müş ve bu hal halk nazarında hükümeti ummacı 
şekil ve mahiyetine getirmiştir. Hükümet mü
essesesinde çalışan memurlar iyi bilmelidirler ki 
kendileri ancak ve ancak halkın hizmeti refah ve 
saadetini ifa maksadiyle tâyin olunmuşlardı!'. 
Bu maksattan hariç gaye takibeden; halkı (köle) 
bilen memurlar bu milletin memurları değildir. 
Binaenaleyh evvelemirde bu noktanın bütün 
memurlara ifhamiyle beraber kendilerine müra
caat eden her hangi bir sahibi maslahata karşı 
müspet veya menfi verecekleri cevapta "ve gös
terecekleri vazı ve tavrı rifk ve nezaket ve nü-
vazisjten ayrılanların halk ve islâm hükümeti 
şiarı âlisine ve Büyük Millet Meclisinin amaline 
mugayir harekette bulunmuş addiyle derhal 
azil ve teşhir edileceklerinin (Devairi merkezi
ye de dâhil olmak üzere) vilâyet memurlarına 
tamim buyurulmasını Heyeti Vekile Riyaseti 
Celilesinden temenni ederim. 

Karesi 
H. Basri 

REİS — Efendim, musip bir tekliftir. Mu
vafık görüyorsanız Heyeti Vekileye göndere
lim. (Muvafık, sadaları) Heyeti Vekileye gön
deriyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
/. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'

nın Kurbucedit mahallesinden Saraç Hacı Der-
vişoğlu Âdil (veya Arif) ile biraderi Mustafa 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encil-
cümenî mazbatası 



TEVFİK Ef. (Kângın; 
okunsun, diyorsunuz. 

Her vakit karar 

REİS —• Başka söz istiyen var mı? (Yok, sa-
daları) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Hıyaneti vataniye, suçundan ademime
suliyetine karar verilmiş olan Helvaeıoğlu Meh-
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 
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REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Kon

yalı Hacı Dervişoğlu Âdil ve biraderi Mustafa 
hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye Encü
meni mazbatası var, okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kolları bağlanarak dipçik darbeleriyle Hü

kümet Konağına getirildiğini istida eyliyen Teç
hizat Ambarı Müdürü Behiç Beyin ifadesi üze
rine hiyaneti vataniye cürmünden dolayı üçer 
sene müddetlerle kalebentlik cezalarına mah
kûm edilen Konya'nın Kurbucedid mahallesin
den Hacı Dervişoğlu Âdil ve biraderi Mustafa 
haklarında Konya Bidayet Mahkemesinden sâ
dır olan 31 Mayıs 1337 tarihli ve 214 numaralı 
hüküm ilâmı tetkik ve müzakere olundu. Her 
ne kadar berveçhi sabık hüküm ve karara rap-
dedilmiş ise de medarı hüküm olabilecek evrak 
meyanmda esbabı sübutiyeden hiçbir şey olma
masına ve kıraat ve edillei muknia bulunmasına 
ve şayanı tecrim görülememelerine binaen veri 
len hüküm ve karar usulsüz ve kanunsuz oldu
ğundan hükmü mezkûrların ref'ine ve mesele
nin Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata M. 

Erzurum 
Oelâleddin Arif Hini imzada bulunamadığı 

Kâtip Âza 
— - Trabzon 

Bulunamadığı Hafız Mehmed 
Âza Âza Âza 
Biga îçel Siird 

Hâmid Ali Sabri Mustafa Sabri 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, Bidayet Mahkemesinin kararı okunsun! 
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REİS — Ademimesuliyetine karar verilen 

Koçarlı nahiyesinin Halilbeyli karyesinden Hel
vaeıoğlu Mehmed hakkındaki evrakın iadesine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var. Okuna
cak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Düşman istilâsı altında kalmış olan mahal

lerden bâzı eşhasın dahilî memlekete geçmesi 
için tasavvuratı tavassutkâranede bulunmak 
suretiyle hiyaneti vataniye fiiline içtisar etmek 
fiilinden maznunu aleyh olan Koçarlı nahiyesi
nin Halilbeyli karyesinden Helvaeıoğlu Meh
med bin Mehmed'in ademimesuliyetine dair 
Söke Bidayet Mahkemesinden sudur eden hük
mü havi 23 Mayıs 1337 tarih ve 94 numaralı 
ilâm encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. 
Sureti hüküm merkum Mehmed'in berveçhi bâlâ 
kanunen şekil ve mahiyeti cürmiyeyi iktisab-
edemiyen tasavvuru mephusundan dolayı ade-
mimesuliyeti merkezinde olup hiyaneti vataniye 
mürtekipleri hakkındaki ahkâmı cezaiye filhal 
katî olup yalnız infazı muktazi mukarreratm 
Büyük Millet Meclisince tetkiki lâzimeden ve 
nevama beraeti tazammun edip şekli katiyi haiz 
olan ademimesuliyet kararından dolayı tetki-
kat ifası ieabetmiyeceğinden evrakı varidenin 
maateferruat mahalline iadesi müttefikan te
zekkür edilmekle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

19 Teşrinisani 1337 
Encümeni Adliye 

Reisi Mazbata M. 
Erzurum Canik 

Oelâleddin Arif Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

Âza Âza 
Karahisarı Sahib Trabzon 

Mehmed Şükrü Hâmid 

REİS — Söz istiyen var mı, efendim' (Yok 
sadaları) Efendim, mazbatayı reyiâlinize va
zediyorum. Adliye Encümeni mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul sada
ları) Kabul edilmiştir. 

3. — Hİyanetİ vatemiyeden idama mahkûm 
Konyalı Arap Hacı Tahir İle üçer sene kale
bentliğe mahkûm refikleri, hakkındaki, evrakı 

— 43 — 
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hükmiyenin gönderildiğim dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Konyalı Arap Hacı Tahir ile rürekası hakkın
daki evrakın ikmali nevakısı için mahalline 
iadesine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 
Okunacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maz-

nunaleyhim olup Konya Bidayet Mahkemesin
de muhakemeleri icra kılman Arap Hacı ile 
refikleri Halil İbrahim ve Hacı Hafız'm Mus
tafa ve Berber İsmail Çavuş ve Hacı Boduğun 
haklarında verilen hüküm Hacı Tahir'in ida
mım ve refiklerinin üçer sene kalebentliğini 
muhtevi bulunmuş ve berayi tetkik Meclisi 
Aliye gönderilerek encümenimize tevdi buyu-
rulmakla ol baptaki ilâm ve evrakı müte-
ierriai sairesi tetkik olundu. İlâmı tetkiki ne
ticesinde bidayet mahkemesi âzasından Refet 
Bey bu meselede müddeiumumilik vazifesinde 
bulundurulmuş ve itayi hükümde de hâkimlik 
mevkiine alınarak hüküm verdirilmiş ve hü
kümde ise ittifak olmayıp ekseriyet husule 
gelmiş olmasiyle müddeiumumi bulunan za
tın hükümde bulundurulmıyarak başka biri
si bulundurulduğu takdirde ekseriyet lehine 
hâsıl olmuş gibi bir fikril tahattur ettirmiş ol
duğu gibi müddeiumuminin hâkim olmasına 
kavanini mevcude ve usulü meriyemiz gayrimü-
sait görülmüştür. 

Binaenaleyh Meclisçe tetkik lolunaeaik hü
küm mahallinden sudur etmiş olmayıp yani 
noksan bir heyetle verilmiş olmasiyle tetkiki 
mucip hükümlerden addedilmiyerek bu nok
tadaki, nevakısm ikmalinden sonra tetkikat 
icrası ekseriyetle tensibedilmiş ve bu dairede 
Meclisi Âlice başkaca karar dâhi verilmiş ol
makla evrakının mahallî bidayet mahkemesine 
iadesiyle o mahkemede ikmalinden sonra be
rayi tetkik iadesine ve her ne kadar Konya'da 
el'an İstiklâl Mahkemesi mevcudolup bu gibi 
ceraimi o mahkeme hükme raptettirmekte ise 
de bidayeten maznununaleyhimin tetkika tâ
bi olarak hüküm veren bir muhakemede mu
hakeme edilmeleri lehlerinde olduğu ve ahiren 
kati hüküm veren bir mahkemeye sevkı tet-
kikata tâbi olmaması noktasından aleyhlerinde 

olacağı ve bidayetinde lehine başlıyan bir işin 
nihayetinde yine lehine tâbi olacak bir usul ile 
ikmali muvafık olacağından işbu evrakın Kon
ya Bidayet Ceza Mahkemesinde ikmali nevakısınm 
Heyeti Umumiye}^ arz ve teklifine karar verildi. 

3 Kânunuevvel .1337 

Adliye Encümeni 
Erzurum 

Celâleddin . 
Kâtip 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Âza 
İçel 

Ali Sabri 

Reisi 

İrif 
Âza 

Biga 
Haindi 

Âza 
Süre 

Mustafa 

Mazbata M. 
— 

Müf id 
Âza 

Trabzon 
Hafız Mchmed 

l 
Sabri 

REİS — Söz ist iyen var mı efendim? (Yok 
sadaları) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın (kabul sadaları) ka
bul edilmiştir. 

4. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Amasya'nın Mecidözü kazasının Konur 
karyesinden îsmailoğhı Bekir hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti A-ataniycden mahkûm Me-
>eidözülü Çerkez Bekir çavuş hakkındaki hükmün 
tasdikma dair Adliye Encümeni mazbatası var. 
Okunacak. 

Adliye Encümeni (mazbatası 
Hiyaneti vataniye fiiline tahriki mutazammm 

teşvikatta bulunmak maddesinden dolayı maz-
ııunualeyh Amasya'nın Mecidözü kazası Bidayet 
Mahkemesinin 14 Temmuz 1337 tarih ve 136 nu
maralı ilâmiyle üç sene kürek cezasına mahkûm 
olan kazayi mezkûr Konur karyesinden İsmail-
oğlu Çerkez Bekir çavuş hakkındaki evrakı hük
miye heyeti umumiyeden ledelhavale encümeni-
micze mütalâa ve tetkik olundu. Evrakı hük
miye münderecatına nazaran merkum Bekir ça
vuşun Yozgad. hâdisei isyaniyesinin hali de
vamda olduğu bir sırada bilihtiyar kuraya gi
derek Büyük Millet Meclisinin âmâl ve makasidi 
m esması hilâfına olarak ezminei muhtelifede 
eşhası müteaddideye karşı (karşınızda harb eden 
Yunan değil müslümandır. Şeriatçıların kuvveti 
çok, kongreciler haksızdır. Yakında kııv • 
Adetleri altüst olacak) diye teşA'ikatı fe-
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sadcuyaııede bulunduğu muhakemeten ta
haşşüt eden delâili kanuniye ile mütebeyyiıı 
olup merkum hakkında sudur eden hükmün 
cereyanı muhakeme ve ciheti tatbikiyesi. musip 
ve muvafıkı kanun görülerek lüzumu tasdiki it
tifakla tensibedilmiş olmakla; Heyeti Umumi-
ycye arz olunur. 

Encümeni Adliye Reisi 
Erzurum 

Celâleddin Arif 
Kâtip 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Âza 

Trabzon 
Haliz Mehmed 

26 Teşrinsani 1338 
Mazbata M. 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Aza 
Biga 

Ham id 
Âza 
Siird 

Mustafa Sabri 

REİS — Söz istiyen var mı efendimi (Yok 
sadaları) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Ka
bul edilmiştir. 

5. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Koçarlı 
nahiyesinin Geduşlu karyesinden Destiban Halil 
hakkındaki evrakı hükmiıjenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ko
çarlı nahiyesinin Geduşlu karyesinden Halil hak
kındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encüme
ni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürıuünden dolayı üç se

ne kürek cezasına mahkûm Böke kazasına tâbi 
Koçarlı nahiyesinin Geduşlu karyesinde Desti-
bani Haliloğlu Halil hakkında kazayı mezkûr 
bidayet ceza mahkemesinden sudur edip Heyeti 
Umumiyeden encümenimize muhavvel 14 Hazi
ran 1337 tarih ve .102 numaralı ilâm evrakı mü-
teferriasiyle mütalâa olundu. Maznunu merku
mun kahvehanede ve muhtelif eşhas huzurunda 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine karşı kı
yam ve isyanı teşvik eder mahiyette vâki olan 
beyanatı ve (buraya Yunan gelecektir.) gibi 
halkın kesri maneviyatını müeddi olacak dere
cedeki tefevvühatı kendisinin müevvel ifada-
tına inzimam, eden Delâili Subutiyei Kanuniye 
ile tahakkuk eylediğine binaen tatbiki ceza ve 
itavı hükümde isabeti müttefikan kabul edilen 
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ilâmı mezkûrun tasdiki zımmıııda Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdim olunur. 

26 Teşrinsani 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Canik 
Celâleddin Arif Ahmed Nafiz 

Kâtip Âza 
Niğde Biga 

-— Hamid 
Âza Âza 

Trabzon Siird 
Hafız Mehmed Mustafa Sabri 

ESAD Ef. (Aydın) — Mâlûmuâlinizdir ki, 
kusursuz insan arıyanlar insansız kalır. Günah
tan masumiyet embiyai izama mahsus bir mezi
yettir. Dairei intihabiyemin Koçarlı nahiyesi 
ahalisinden bulunan bu Halil kesirüliyal ve fa-
kirülhal bulunan bu altmış yaşlarındaki zat, 
Ramazanı Şerifte Ramazan kafası ile, italei li
sanda bulunmuş, bunun hakkında Büyük Millet 
Meclisimizin büyüklük göstermesini istirham 
ederim. Bir avuç müslüman kaldı. Birbirimizi in
letmekten, çürütmekten ise bunların affı ile ser
best yaşatmanın hayırlı olduğuna kalbi pakini-
zin kanaati kâmilesi olduğundan affını Heyeti 
Celilenizden istirham ederim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendim Esad Efen
di kardeşimizin sözlerine iştirak etmekle bera
ber geçende yine Meclisi Âlinizde mevzuubahso-
lan bir şalısın mahkûmiyeti hakkında bidayet 
mahkemesinden verilmiş olan kararın çürük ve 
berbat olduğunu arz ederken demiştim. Yine 
tekrar ediyorum ki ; bir insanın malûmuâliniz 
anı ruhileri vardır. Gani sıkılan bir adam; be
nim de canım sıkıldığı vakit (böyle hükümet ol
maz) diye barbar bağırırım. Bu bir cürümdür 
diyerek söyliyeni hapse sokmak, rica ederim 
doğru mudur? İllallah astınız, kestiniz, sürdü
nüz. Kâfidir. Binaenaleyh artık affediniz. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bendeniz de arkadaşlarıma iştirak etmekle bera
ber zannediyorum ki, artık zamanı gelmiş olan 
Hiyaneti vataniye Kanununun da lağvını istir
ham ediyorum. 

MUSTAFA Ef. (Siird) — İstiklâl mahkeme
lerinin de lağvım... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Malûmu-
âlileridir ki, İm kanunun yapılması Büyük Mil-
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let Meclisinin meşruiyetini tanıtmak için idi. 

REÎS — Efendim sözleriniz bu mazbataya 
dair değildir. Binaenaleyh mazbataya dair söy
leyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Arz edi
yorum efendim, sözlerim hariç değildir. (Devam 
sesleri) Malûmuâlileridir ki, bu kanunun hini 
vaz'mda Büyük Millet Meclisinin meşruiyetini 
tanmıryan .yerler vardı. Halbuki şimdi Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyetini tanımadık hiçbir 
yer yoktur. Binaenaleyh bu kanunun devamının 
sebebi artık zail olmuştur. 

REÎS — Hüseyin Avni Bey yine başka mese
leden bahsediyorsunuz. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Devamla) — Devam 
ediniz, dediler efendim. 

REİS — Sadede devam ediniz efendim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Heyeti 

Oelile müzakereye devam edilmesini kabul edi
yor. 

REİS — Öyle bir şey reye koymadım. Mec
lisin reyini aldıktan sonra olur. (Devam «ada
ları) -

HÜSEYİN AYNİ B. (Devamla) — Ben de 
söylemiyeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz kanunun 
lehinde ve aleyhinde bir şey söylemiyeceğim. 
Yalnız Esad Efendinin arz etmiş olduğu Koçarlı 
nahiyesinden Ali'nin 75 yaşında cinneti asabiye 
(halinde olduğunu bilir ve size şahadet ederim. 

EMİN B. (Erzincan) — İşte biz de ihtiyar
dır diye affettik. 

SALİH Ef. (Devamla) — 'Yalnız bu adamın 
cinneti asabiyeye malik olduğunu arz edeyim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Anladık efendim. 
SALİH Ef. (Devamla) — Anlamadığın bir 

şeyi sana anlatayım. 
ŞEVKİ B. (İçel) — Esad Efendi anlattı, an

ladık. Hacet yok. 
SALİH Ef. . (Devamla) — Hacet yok deme 

efendi. Anadolu'da doğmuş, büyümüş ve halk 
ile temas etmiş her Müslüman bilmelidir ki ; Ana
dolu halkı sureti kafiyede siyasetle iştigal etmez. 
Anadolu halkının yalnız Hükümete iki ihtiyacı 
vardır: Birisi; mesaili iklisadiyesi, diğeri mesa
ili idariyesidir. Her Müslüman ve hattâ zatı-
âliniz ve bendeniz de dâhil olduğumuz halde Hü
kümetten beklediğimiz bu iki ihtiyacı tatmin et
tirmediğimiz surette sevkitabiî ile, herkes si
yaset kaf asiyle az veya çok bir şey söyler. Hattâ 
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sen ve ben siyaset kaf asiyle söylerken, Hüküme
ti devirmek meşruiyetine de kail oluyoruz. Bu
nun için bir köylü veya bir kahveci, bilerek, bil-
uıiyerek ve memeleketin nef'i, selâmeti namına 
söylediği bir sözü cinayet telâkki ederek, her
kesi hemen tutup mahkûm etmek doğru bir şey 
değildir. Hattâ Hüseyin Avni Beyin dediği gibi, 
Hiyaneti Vataniye Kanununu kaldırmak da lâ
zımdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —Efendim Encümeni 
Adliyeden Heyeti Muhteremenize arz edilen 
mazbatada Büyük Millet Meclisi Hükümeti na
mına icrayı (hükümet eden ve adaleti halka tev-
zie memur olan mahkemelerden sâdır olan hük
mün muvafıkı kanun olup olmadığı hakkında 
tetkikat icra ederek Heyeti Muhteremenize mâ
ruzâtta bulunuyor. Encümen bu adam hakkın
da verilen hükmün ref'ini mucip esbap bulama
mış ve Edirne Mebusu Şeref Bey bu adam hak
kında bu kürsüde şimdi söz söylerken, bu adam 
hakkında verilen hükmü refi değil de affı. cihe
tini iltizam etmiş bulunduğu cihetle mahkeme
lerden verilen hükmü doğrudan doğruya, bilâ-
mueip ref'etmekten ise, bir madde ile bunun 
affına encümen de taraftar olduğu cihetle bir 
madde ile affedelim. Ve mazbatayı geriye isti
yoruz. (Verelim sesleri) 

REİS — Mazbatayı encümen istiyor efendim. 
ATIF B. (Bayezid) — Üç gün daha fazla 

yatacak. 
REİS — Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki idam. 

hükmünün ekseriyetle muvafık görüldüğüne da
ir Adliye Encümeni mazbatası.... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, deminki müzakere ne oldu? Af meselesi ay
rı meseledir, evrakı tetkik meselesi ayrı bir me
seledir. 

REİS ~~ Encümen istedi. Encümene gönder
dim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe; •— Müsaade 
buyurunuz; hüküm okunsun. Esbabı hükmiyeyi 
tetkik edelim. Bir mücrim için af başka, tetkik 
başkadır. Belki bu adam affa tenezzül etmiye-
cek kadar biri olabilir. Belki bir haleti ruhiye 

j neticesi söylediği söz mahkûmiyetini iltizam et
mez. 

REİS - - Onu Adliye Encümeni tetkik eder 
Rüşdü Bey. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Adliye 
Encümeninin kararı doğru değildir. 
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ATIF B. (Bayezid) — Bu maddei kanuniye 

değildir. Encümen mazbatayı istirdadetsin. 
REİS — Efendim tashih edeceğiz, dedi. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — id

dia edilen hükmü tetkik etmiyorlar. Şimdi 
Heyeti Umumiyede af meselesi mevzuubahsol-
du. 

REİS •— Tekrar gelecek o zaman müzakere 
ederiz, efendim. 

6. — Hıyaneti •uataniyeden idama mahkûm 
Konya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı M-ııs-
tafaoğlu Ragib hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni 'mazbatası. 

Itag'ib hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye fiilinden maznunualeylı 

olan Konya'nın Sungurlu mahallesinden Cevü-
oğullarından Mustafaoğlu Ragıb'm idamına 
dair Konya Bidayet Ceza Mahkemesinden su
dur eden hükmü havi 5 Haziran 1337 tarih ve 
386 numaralı ilâm ile evrakı mütet'erriası He
yeti Umumiyeden encümenimize havale ve tev
di Duyurulmakla mütalâa olundu. Konya vak-
ai zailesine iştirak ve vakanın muharriklerin
den olmak üzere maznunen mahkemeye sevk 
ve tevdi edilmiş olan marrüzzikir Ragıb'm 
ve beraetine karar verilen biraderi Âmil hak
larında mahkemeden sudur eden hükmü muh
tevi ilâm ile evrakı müteferriası üzerine tetki-
katı kanuniye icra ve tamik olunan tahkikatın 
netayici vakıasına göre merkumun mevkii ka
nunisi hakkında imali fikir ve mütalâa olun
dukta azadan üç zatın merkum Ragıb'ın hâdi-
sei isyaniyede fer'an methaliyetine mütedair olan 
fikir ve arasına karşı maznunu merkumun mah
kûmiyet kararında taf silen ve müdelleldi beyan 
olunduğu üzere hâdisenin zuhur ettiği günde 
elinde kılınç ve arkasında on stekiz yirmi kişi
den mürekkep avenesi bulunduğu halde, amili 
isyan olan delibaşı efradı meyanmda icraatı fi-
iliyeye girişerek, darp ve tazyiki eşhas ile es-
liha ve mühimmat cemi ve derce ve usatın te
mini ihtiyacı için ekmek ve saire gibi yiyecek 
tedariki ve kuradan asker ve erzak toplamak 
ve hükümet dairesinde fiilen emir ve kuman
da deruhde eylemek ve binbaşı Sıdkı Beyin ha
nesine duhul ederek, eşya gasbı suretiyle hü
kümeti milliyeyi taklip ve âmâli usatı tehie 
ve ihzara şahsan say ve ikdam etmiş olduğu 
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şuhudu şahsiyetlin ihbaratı vakıası ve cereyanı 
tahkikattan mütevellit kanaati vicdaniye ile 
anlaşıldığından merkumun idamına dair olan 
hükmün isabeti ekseriyetle kabul edilmiş oldu
ğundan lieclittasdik Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 30 Teşrinisani 1337 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 
Erzurum * Oanik 

Merkumun fer'an zimethal olmak Ahmed Nafiz 
üzere mahkûmiyeti taraftarıyım 

Celâleddin Arif 
Kâtip Âza Âza 
Niğde Kırşehir Biga 

Mustafa Hilmi Müfid Hâmid 
Âza , Âza 

Trabzon Siird 
Mahkûmunaleyhin faili aslilerden olduğuna 

kanaat hâsıl edecek delâil olmadığından fer'
an zimethal olmak üzere mahkûmiyeti 

reyindeyiz. 
Hafız Mehmed Mustafa Sabri 

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

dim mahkemei bidayette verilen bir hükmün 
ref'i veyahut tasdik edilmesi için evrak buraya 
geliyor. Encümeni Adliye mazbatasında hükmü 
ihtiva eden delâil ve esbabı sübutiye bulunuyor. 
Demek ki tasdik ile geliyor. Bir defa hüküm 
okunsun. Hüküm belki.idam cezasını müştekim 
değildir. Belki affedilecektir. Böyle ceffelka
lem encümen mazbatasının okunması ile tasdik 
veya reddetmek doğru değildir. Bir defa ilâm 
okunsun. Bu Meclis hakemdir. Hükmün esbabı 
sübutiyesini anlasın. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — İlânım 
okunması lâzımdır. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, Mustafa Ke
mal Beyin buyurdukları nokta evvelce Meclisi 
Âlinizce mükerreren mevzuubahsoldu. Ve bin-
netiee Adliye Encümeni mazbatası bidayet mah
kemesinin hükmünü tasdik eder yolunda ise, 
mazbatada esbabı mucibe tasrihine, esbabı mu
cibe kaydına mahal olmadığı Heyeti Umumiye
de kabul edildi ve şimdiye kadar da muamele bu 
suretle cereyan ediyor. Yalnız Adliye Encümeni 
mazbatası hükmü ref eder tarzında ise esbabı 
mucibe serd etmeye mecburdur. Ve şimdiye ka
dar mazbatalar, bu arz ettiğim sahada tanzim 
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edilegelnıektedir. Şimdi Adliye Encümeni şlı 
idam kararını ekseriyetle tasdik etti. idam; 
ehemmiyetli bir hüküm olduğundan dolayı es
babı mueibesini de dermeyan etmişti. Bilhassa 
hükümde muhalif âza mevcuttur. Muhalif aza
nın fikri nedir"? Ekseriyetin fikri nedir? Ekal
liyetin fikri nedir? Onları da dereetmiştir. îclam 
kararı ; arz ettiğim veçhile gayet ehemmiyetli ol -
duğundan dolayı; Meclisi Âliniz arzu buyurur-
sa encümeninde dörde karşı üç muhalif bulundu
ğundan dolayı, hulâsai hüküm kararını kııaat 
ettirir ve neticede kendi hükmünü verir. Bina
enaleyh biz esas mesele hakkında katiyen arzı 
malûmat ftmiyeeeğiz. İşte mazbata, işte hulâsai 
hüküm... 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim; 
Büyük Millet Meclisinin iptidai teşekkülünde 
taraf zuhur eden isyanlarda; süratle isyanları 
bastırabilmek ve müsebbiplerini tecziye etmek 
ve bunların mercii muhakemesi olmak üzere 
bidayet mahkemeleri gösterilmişti. O zaman 
malûmuâîiniz, bir temyiz heyeti yoktu ve bun
ların tasdiki için hep burada Âzayi Kiram söy
lemişlerdir k i ; «Bidayet mahkemelerinden çıka
cak olan ilâmlar hatalı olur. Binaenaleyh Mec
lisçe de tasdik edilmesi muvafık görülmüştü.» 
Ondan sonra Temyiz Heyeti teşekkül etti. Fa
kat el'an evrak buraya geliyor. Bir adamın ida
mına karar vermek, gayet mühim bir şeydir. 
Bir adamın salbine karar vereceğiz. Bu adam 
isyan etmiş; ya bilmem ne etmiş; evrakı oku
madık, tetkik etmedik, idamına karar vermek 
ve ona el kaldırmak nasıl olur? Binaenaleyh 
ya, Adliye Encümeni mesuliyeti deruhte ederek 
tamamiyle bir temyiz vazifesini görsün. Yoksa 
böyle Konya'da isyan etmiş falan diye bir in
sanın idamı için ezberden el kaldırılmaz. 

REİS — Zatıâlmiz galiba burada yoktunuz.. 
O mesele hakkında Meclis kararını vermiştir, 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Def-
atle mevzuubahsoldu. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Malûmu 
âlileridir ki, Meclisi Ali mahkemelerin hükmü
nü tasdik eder. Adliye Encümeninin mazbatası 
gerçi hükümden bahis ise de fakat doğrudan 
doğruya hükmü tasdik etmek demektir. Sonra 
bu Meclis birkaç defa Adliye Encümeninin ta«-
vibettiği mesaili Reddettiği de vâkidir. Bu ise 
evrakı hüknıiyenin mazmununu bilmekle kabil 
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olacaktır. Her halde fıkrai hükıniyeııih okun
masını istirham ederim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu me
sele hakkında Heyeti Muhtereminizi. Encümeni 
Adliye hâkem bırakmak istiyor. Yedi refikimiz
le bu evrakı tetkik ettiğimiz zaman, dört arka
daşımız Konya bidayet mahkem'esi tarafından 
şaiben idamına büküm verilen Ragıb'm irtıkâ-
betmiş olduğu fiili tâdadetmek suretiyle, o hü
kümde bir isabeti kanuniye görmüştür. Diğer 
üç arkadaş da cürmün nev'i mahiyetinde ihtilâf 
etmişlerdir. Şu halde bendeniz bir noktayı ha
tırlatıyorum. Heyeti Mujıteremeııiz bunu halle
derse, mesele de tamamiyle halledilmiş olur ve 
meydana çıkar. Bir cinayet mahkemesinde dört 
âza ile bir Reis; bir caniyi muhakeme ettiği za
man mücrimiyetinde ekseriyeti sülüsaııı arayı 
aramak lâzımgelir. Mücrimiyetinde ekseriyeti 
sülüsanı âra husule gelmezse, o adamın ademi-
mesuliyetine veya beraatine karar verilir. Şim
di yedi kişiden ibaret bulunan encümen âzası. 
bunu müzakere ederken, dördü fer'aıı zimetha-
liyetinde değil, aslen failiyetinde; üçü de fer'an 
zimethaliyetinde müttefik kalmış. Faili asli ol
mak üzere idam kararının tasdikine taraf dar 
olan dört refikimizin burada ekseriyeti sülüsanı 
arayı teşkil edememiş olmalarına binaen, fer'an 
zimethaliyeti kabul etmek suretiyle bunun İda
mının on beş seneye tahviline Meclisi Âli karar 
verecek olursa mesele de isabet etmiş olur ve 
ilerde ve bu suretle bu adam da belki hizmet 
etmiş olur. Meclis bu noktayı düşünmeli. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bende
niz bu hususta iki kısa söz söyliyeceğim. Birisi 
kendimi vebalden, diğeri de arkadaşlarımı ken
dim gibi vebalden kurtarabilirsem, kendimi bah
tiyar bilirim. Efendiler, burada bir hüküm ve
receksiniz; o <Ja telâfisi gayrikabil bir idam 
hükmüdür. Ne anladık? Neyi veriyoruz? Efen
diler günahtır, yazıktır, telâfisi gayrimümkün 
bir şey karşısında bulunuyoruz. Bizim bir Ad
liye Encümenimiz var. Adliye Encümeni, İm ada
mın, ekseriyetle bir kısmı idamına, bir kısmı da 
ekalliyetle on beş sene küreğe veyahut daha 
ekalli bir surette tecziyesine karar veriyor. Her 
halde Adliye Encümeninde bulunan arkadaş
larımız da hiçbir vakitte vicdanlarına ufak bir 
leke kondurmak ve millete zarar etmek istemez
ler. Evrakı günlerce okudukları halde, onlar 
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arasında bile ihtilâf mevcuttur. Biz ise ev .-akı 
okumadan niçin yok yere, bilmediğimiz bir şe
ye ellerimizi neden kaldıracağız"? Ben bunu ka
bul etmiyorum ve ben bu vebale girmiyorum. 
Tarih bunları yazsın. Büyük Millet Meclisi böy
le vebali/ere giremez. Binaenaleyh hâkimler da
ima mücrimin lehine karar alırlar ki, bu, doğ
rudur ve bu bir kaidei umumiyedir. Size böyle 
bir hüküm gelirse siz de böyle bir şeyin lehi
ne hükmediniz ve sizin de böyle yapmanız lâ
zımdır, 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, biz bu evrakı encümende tetkik ederken 
ikiye ayrıldık. Biz üç kişi bunun fer 'an zimet-
lıal olduğuna kail olduk. Sebebi şudur: Bizim 
noktai nazarımıza göre böyle isyan vakayiiııde 
âmil olanlar, faili asli olanlar beş on kişiye 
münhasırdır. Mütebakisi kör aletten ibarettir. 
İsyan bastırıldığı anda hükümet yaptığı tahki
katla tabiî faili aslileri derhal bulmuş ve. mahkûm 
etmiş, eğer isyandan mukaddem âmili hakikiler 
meyanında bulunup tertibatı lâzinıe ile meşgul 
olmuş, teşkilât yapmış ve bunun başına bizzat 
geçmiş ve isyanın ikamda hem fail; hem âmil 
olmuş yolunda delâili katiye görmedikçe hiçbir 
vakitte buna faili asli demek doğru değildir. Bu 
adamın dahi kablelisyan asilerin başında bulun
mak şartiyle yani âmili hakikiler meyanında bu
lunarak veyahut fer'an zimethal olanlarla bera
ber isyanın vukua getirilmesi için fer'an zimet
hal olmak suretiyle dahi fail olduğu sabit değil
dir. Yalnız vukuattan sonra bu adam bâzı ma
hallerde görülmüş, fakat münferit vakalar hak
kında tek, tek şahitler beyanı şahadet etmiş, yani 
bir l ikayı iki şahit dahi beyan etmemiştir. Bir 
kere, demin arz ettiğim gibi isyandan mukaddem, 
isyanda alâkadar olduğu sabit olmadığı gibi, 

•'vukuattan sonra dahi bu adamın mütaaddit eşhas 
tarafından o fiilde failler meyanında görüldüğü 
sabit değildir. Daha doğrusu mütaaddit efalini, 
mütaaddit eşhas ayrı ayrı görmüştür. Encümen 
belki de bunun beraetine karar verirdi. Fakat 
mütaaddit efali fer'an zimethal olmak üzere 
mütaaddit şahitlerin ayrı ayrı görmesine, yani 
münferiden bir kişinin söylemesine, göre biz 
adama ancak fer'an zimethal diyebildik. Faili 
hakiki demeye dilimiz varmadı, Mesele budur. 
Bu itibarla bu adama dense dense ancak fer 'an zi
methal denebilir. Faili asli denemez ve meselenin 
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hakikati bundan ibarettir. (.Müzakere kâfi ses
leri). 

EMİK Pş. (Sivas) — Efendiler, hiyaneti 
vataniyeye ait muhakemat evrakının Encümeni 
Adliyeye tevdi suretiyle tetkikatı neticesinde ne 
yapılacaktır? Bunun hakkında Heyeti Umumiye-
de birkaç defa bu mesele hakkında müzakere ce
reyan etmiştir, zannederim. Encümeni Adliyenin 
mazbatasını tasdik veyahut red hakkında Heyeti 
Aliyeniz her zaman için bir karar ittihaz etmek 
salâhiyetini haizsiniz, içimizden encümeni ayır
maktan maksat, encümene bu işi tevdi etmekten 
maksat, zannederim ki, Meclisi Âlinizi fazla iş
gal etmemek içindir. Bunların ayrı ayrı ilâma-
tmın tetkikine Meclisi Âlinizin vakti müsaidol-
ıııadığı için bunları tetkik sadedinde bir heyet 
ayrılsın, dediler ve bu işler Adliye Encümenine 
tevdi edildi. Şimdi bunun için bu Mecliste mü
zakere cereyan etmiştir. Nihayet Heyeti Celi-
leniz, Adliye Encümeninin mazbatasında tered-
düdettiği bir mesele varsa, o zaman esbabı hük
miye okunsun, kıraat edilsin ve ona göre hü
küm verilsin. Demişti. Şimdi yine bakıyorum 
ki, bu idam hükmüdür. İlânını okunması icab-
eder, ve bu mesele böyledir, öteki mesele şöy
ledir, diye yeniden ilâmını okutmak suretiyle 
müzakere açmak bendenizce doğru gibi gelmi
yor. Heyeti Celileniz hangi meselede şüphe ve 
tereddüdedecek olursa onun ilâmını okutmak 
ve tetkik ettirmek salâhiyetini haizdir. Her ilâ
mın burada okunması, Encümeni Adliye mazba
tasına bir emniyetsizlik teşkil etmez, Heyeti 
Oelile her halde istediği ilâmı tetkik eder ve 
kanaat ettiğini Adliye Encümeninin mazbata
sına göre tasdik eder. Zannedersem evvelce 
böyle bir esas kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bu 
meseleyi de aynı surette tetkik buyurmalıdır. 
Mademki, Adliye Encümeni âzayi muhtereme-
leri arasında ihtilâf vardır, bu ilâmın Heyeti 
Umumiyede tetkiki lâzımdır, binaenaleyh, bu 
ilâm okunmalı ve ondan sonra doğrudan doğru
ya söz söyliyebilenler söylesin. (Müzakere kâfi, 
sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Mü
zakerenin kifayetini reye koyacağını. Fakat Bit
lis Mebusu Yusuf Ziya Beyle 15 refikinin bir 
takriri var. İdam hükümlerinin tâyini esami ile 
reye vaz'ını teklif ediyorlar. Yalnız sahibi tak
rirden bir şey soracağım. Burada idam hüküm-
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lerinin tâyini esami ile reye vaz'ını teklif ede
riz, diyorsunuz. 

Bununla, alelıtlak, bütün idamları, mı mu-
radediyorsunuz 1 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Evet bütün 
idamları. 

REİS — Öyle ise Nizamnamei Dahilîye ilâve 
etmek lâzınıgelir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, yal
nız bu mesele içindir. 

REİS — O halde bunu tâyini esami ile reye 
koyacağız, efendim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Reis Bey müsaade buyururlar mı"? 

REİS — Buyurun, efendim. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKT B. 

(Saruhan) —• Efendim, mevzuubahsolan mese
le, işbu ilâmın ihtiva ettiği cezanın şiddet 
ve hiffetincle değil, kanunun muvafık bir surette 
tatbik edilip edilmediğini anlamak ve edil
mediği takdirde haiz olduğumuz salâhiyete binaen 
lâzımgelen muameleyi yapmak lâzımdır. Ri
ca ederim aharın hakkını ihlâli müeddi olaca-
cağıııa nazaran âlelımiyya malûmatı iptidaiye 
bile hâsıl etmeksizin, hüküm vermek, hukuk 
noktai. nazarından gayrikabili tecvizdir. Onun 
için birkaç arkadaşımın rica ettiği gibi bu 
mazbata okunmalıdır. Okunduktan sonra Ad
liye Encümeninin ihtilâf ettiği nokta, faili 
asli olınasiyle fer'an zimethal olmasıdır. Bi
naenaleyh bu noktaların ikisinden birisini 
tercih etmek bize aittir. Onun için bendeniz 
mazbata reye konmazdan evvel malûmat hâsıl 
etmeliyiz diyorum. Mümkün ise evvelâ fıkra i 
hükmiye okunmalı, o da kanaat bahşolmazsa 
bir hak mevzuubahistir. Bütün ilâmı okuya
lım. 

REİS —• Efendim, birçok arkadaşlar bu fık-
rai hükmiyenin okunmasını arzu ediyorlar. 
Fıkrai hükmiyenin okunmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Gürültüler) Kabul edil
miştir. 

Fıkrai hükmiye 
İcabı keyfiyet ledelmüzakere : Maznunun-

aleyhimadan Konya'nın Sungur Mahallesinde 
mütevellit ve mukim 301 tevellütlü Ceviroğul-
larından 23 Mart 1337 tarihinde derdest ve 
tevkif edilen Ragıb bin Hacı Mustafa her 
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ne kadar külliyen inkârı. cürüm eyliyorsa da 
vakai isyaniye esnasında maiyetinde 20 - 30 
müsellâh eşhas bulunduğu halde sokaklarda 
dolaşarak, halkı isyana teşvik ve silâh ara
ma bahanesiyle birtakım hanelere girip teh
dit ve yağmakârlıkta bulunmakla beraber, 
dairei hükümette dâhi mütekait Kaymakam İs
mail Hakkı Beye tabanca teşhir ve Kaşıkçı 
Zade Mehmed Efendiyi ölümle tahvil' eyledik
ten başka, bâzı polis memurlariyle zâbitaın 
tahtelhıfız Pir Mehmed Paşa tekkesine götü
rüp birtakım eza ve işkence ile tahkir ve 
tevkii: eylediği, kendisinin usat tarafından ceb
ren Ali Bey Höyüğü karyesinden Karaarskın 
karyesine kadar getirildiği halde, oradan 
firar ettiği yolunda tevilen vukubulan ikrarı 
ve merkumu, Hükümeti İskata çalışan usat 
meyanında gördüğü, şahit iki numaralı Faik 
Efendi v*e dairei Hükümetin usat eline geçtiği 
gün makamı vilâyeti işgal eden Mustafa 
Remzi ve Delibaşı ile hali temasta bulunarak 
isyanın en mühim âmillerinden olduğu belediye 
müfettiş muavini Kaymakamzade Mehmed ve 
hükümet müdafiinine karşı istimali silâh derek, 
memurini zabıtayı darp ve silâhını ahiz eylediği 
32 numaralı polis Raşid Efendi ve merkumu 
usata ekmek sevk ederken, gördüğü Konya Mı 
Mehmed Alizade Faik Efendinin ve hükümetin 
teslimi esnasında müsellehan hükümet önünde 
dolaştığı, 35 numaralı polis İbrahim Efendi ve 
sandıklarla ahaliye cephane taşıttığı, güherçile 
fabrikasında müstahdem Ali Efendi ve iki ara
ba cephaneyi Alibey köyüne götürdüğü, Dolap 
Battallar mahallesinde bakkal Abdürrahimzado 
Hacı Mehmed Efendi ve vakanın birinci günü 
rcfakatında on beş, yirmi usat ile Pir Mehmed 
Paşanın bir kapısından girip öbür kapısından 
çıktığı, ve Kaşıkçı Şükrü Efendinin silâh satı-
yormuş bize de versin dediğini, Manisa 'lı Ilakkı-
oğlu Ali Efendi ve vakadan on gün evvel ekmek
çi Tırısoğlu Kâmil'e hitaben hükümeti hazırayı 
devirip idareyi elimize alacağız yollu idarci kelâm 
eylediği Hilâliahmer kâtibi Hüseyin Hüsnü Efen
di ve kezalik merkum Ragıb'm elinde bir ki
llin; bulunduğu halde 20 - 30 kadar müsellâh 
usatın kumandanlığı vazifesini deruhde ederek, 
Pir Mehmedpaşa tekkesinin kapısını cebren 
açtırıp içeriye girdiğini, Manisa'lı Hüseyin ile 
Âlımıed ve müştekilerden Kaşıkçının Mehmed 
Efendinin hanesine başında üç beş müsellâh eş-
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has ite cefc&iı kidduhül silâh ve fişek aldığı ve 
tefe binbaşının cebren kapısını kırıp hanesine 
girerek, 'eşyasını yağma •eylediği, Eğinli Alioğlu 
-MehniM Efendi taraflarından maalkasam ve 
;aled«'erecat ihbar ve şahadet olunması ve ledet-
'tftftarri ahırlarında mağsup eşyadan bir kısmı
nın zuhur etmesi akabi vakada irtikâbı firarla 
Karaman kasabasına merbut Aladağ nahiyesin
de derdest edilmesi ve müştekilerin hasran ve 
hasra vukubulan şikâyatı ve zabıt varakaları 
münderecatı ve bunları müeyyit olarak şuhudu 
saire tarafından edayı şahadette bulunulması 
gibi içtima eden delâil ve berahini katiye ile 
mertebei subuta vâsıl ve elhasıl işbu delâile 
karşı maznunu merkumun bilcümle müdafaa! 
ve tevilâtı gayrivarid ve batıl olduğundan ve 
tafsilâtı mepsutaya nazaran kendisinin 
vakanın mürettip ve en mühim âmille
rinden olup başına topladığı 20 - 30 mü-
sellâh usatm sergerdesi vazifesini deruhde et-
mi'ş olmasına nazaran, hareketi vakıası hiyaııeti 
Vataniye Kanununun ikinci maddesinin birin
ci fıkrasına muvafık görüldüğünden berveçhi 
talep ve iddia, müdafaatmın reddiyle fıkrai 
mezkûr e hükmüne tevfikan (şaiben idam) edil
mek suretiyle icrayi mücazatma ve diğer maz
nun Âmirin vakada aslen ve fer'an zimethal 
bulunduğuna delâlet eder, edille ve emaresinin 
fıkdanına mebni anın da beraetine ve sebebi 
âhara mebni mevkuf olmadığı takdirde sebili
nin tahliyesine ve 170 kuruş masarifi muhake
menin Ragıb'dan tahsiline, Ragıb hakkında 
ittifak, Âmil hakkında ekseriyetle karar veri
lerek müddeiumumi bey ve merkuman hazır 
oldukları halde metni kanun canibi riyasetten 
bilkırae usulü tefhim alenen icra kılındı. 

5 Haziran 1337 

Reis 

Âmil'in vakanın ikinci günü rüesayı usattan 
bulunan Delibaşı'nın köyü olan Alibey köyü 
karyesine gittiği kendi oğlu tarafından yüzü
ne karşı isyan ve kendisinin de beş on gün son
ra gittiğini tevilen itiraf etmiş olmasına na
zaran vakada fer'an zimethal bulunduğu 
hakkında kanaati takdiriye mevcut bulun
makla merkumun beraeti hakkındaki karara 
muhalifim. 

Mehmed ihsan 
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Âza Âza Zazıt kâtibi 

Sabit Refet Nüzhet 

işbu suret aslına muvafık olduğundan tas
dik kılındı. 

27 Temmuz 1337 
Kâtip 

Mehmed Sadık 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, encü
men namına müsaade buyurunuz. 

RElS — Buyurun, efendim. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, fıkrai 

hükmiyesi huzuru âlinizde kıraat olunan şu 
ilâmda idama mahkûm edilen Ragıb hakkında 
Encümeni Adliyede lâzımgelen tetkikat ve hat
tâ olbaptaki ifadatı mazbuta birer birer okun
du. Beyan olunan şuhudun ifadatı dahi ayrı 
ayrı okundu. Yalnız arkadaşlarımızdan fer'an 
zimethaliyet taraftarı olanların istinadettiği 
madde vakanın. vukuundan on beş gün evvel 
«göreceksiniz ki, biz bu hükümeti iskat edece
ğiz, başına geçeceğiz, bu millîcileri şöyle yapa
cağız, böyle yapacağız» dediğine dair gösterilen 
şahit Hüsnü efendi doğrudan doğruya bu sözleri 
kendisinin ağzından işitmeyip Fatma isminde 
bir kadının ağzından işittiğini söylemesine ve bu 
sözü söylemesine binaen o Fatma kadın celbedile-
rek Fatma ile Fatma'nın zevcinin bu adamla 
aralarında bir husumetleri olduğu anlaşılmasına 
binaen bu adam bu fiili Konya hâdisei isyaniye-
sinden on beş gün evvel tasavvur ve tasmim et
mediğine taraftar oldular. Diğer arkadaşlarımız 
da diğer tadadolunan ceraimden dolayı meselâ 
müsellâhan 20 - 30 kişiyi gezdirmek, tekkeyi bas
mak, şunun, bunun evine girmek hükümeti bas
mak gibi efalden dolayı faili asli olduğuna hük
mediyorlar. Heyeti muhterenıemize fer'an zi
methal olduğuna taraftar olan arkadaşlardan 
Hafız Mehmed Beyefendi bir takrir veriyor. Ve 
diyor ki, o adamın hakkında verilen idam hük
münün ref 'i beraetini mutazanımmdır. Beraet et-
tirilmektense hiç olmazsa bunun on beş seneye 
mahkûmiyetine dair bir karar veriniz. Bunu ka
bul buyurunuz efendim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, ben kanun-
şinas olmamakla beraber evrakı hükıni}re okunur
ken bir şey" nazarı dikkatimi celbett. Yukardan 
aşağı şahitlerin esamisi okunurken, 25 numara
dan mı, 40 numaradan mı başlıyarak yalnız po-

— fil — 
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üslerin şahitliğinden bahsetti, sonra efendiler, 
(kadı ola davacı, muhzir dahi şahit) gibi geliyor. 
Sonra bir şey daha nazarı dikkatimi eelbetti. 
O da bir vakayı bir iki şahit birden görmüş 
değil; (41) numaralı polis falan yerde görmüş, 
(4-2) numaralı da falan yerde gönnüş. Aynı vaka 
değil, ayrı ayrı olarak, hep birer şahit gösterile
rek hüküm verilmiştir. Binaenaleyh hükmün 
ref'i icabetler zannederim. Hükmün ret'ine ka
rar verilmesini rica ederim. 

EH İR Pş. (Sivas) — Efendiler; bu kadar vu
kuatı işlemiş, falan şahit böyle demiş. Şahit va
hit! hükmünde kalmış diye hüküm refedilemez. 
Hiyaneti Vataniye Kanunu henüz ref edilmedi. 
Kanunun ahkâmı bakidir. Bu kanunun ahkâmı 
baki kaldıkça bu adamın cezasının tahfifi yollu 
karar ittihaz etmek doğru değildir. Eğer bu ada
mın tahfifi cezası veyahut affı müstelzim ise 
kanunun ahkâmını icra etmeli, idam hükmü 
rcfedildikt.cn sonra bu adamı affetmeli. Kanunun 
ahkâmını ihlâl etmekte mâna yoktur. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar, bendeniz adlî noktai nazardan değil, buraya 
taallûk eden bir haleti ruhiye itibariyle, müta
lâamı arz edeceğim. O da şu ki; mevzuubahso-
lan Ragıb'ın mensııbolciuğu sınıf ve tahsil iti
bariyle bir fikri siyasiyi takibedebilecek ve bir 
maksadı bizzat icat ve tervieedecek bir seviye
de bir şahsiyet olmadığı anlaşılıyor. (Delibaşı 
da öyle sesleri) Rica ederim dinliydim. Ra
gıb'ın burada hakkı vardır. Binaenaleyh İstan
bul'dan gelen o cereyanlar sebebiyle ve birçok 
aklananlar arasında bunun da bulunmuş olma
sı kuvvetle varittir. Vakai isyaniyeyi mütaakıp 
bu zat mıılhakcme altına alınmış ve hüküm icra 
edilmiş bulunsaydı bunu sırf tedhiş mânasiyle 
tefsir edebilirdim. Ancak bugün o vaka geçmiş. 
Bugün birçok nadimler kendilerinin nasıl hain
ler tarafından aldatılmış olduklarını anlamışlar 
ve belki o nadimler ve iğfal edilenler m ey anın
da bu zatın da olması lâzımgelir. Binaenaleyh 
Konya her vakitten ziyade bütün kuvvetiyle Bü
yük Millet Meeisi etrafında, büyük bir surette 
toplanmış ve bundan dolayı hiçbir vaka zuhur 
etmemiş olduğundan bugün bu zatın idam olun
masına taraftar değilim. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim, idam hükmünün ne kadar elîm bir hüküm 
olduğunu bendeniz de tasdik ederim. Adliye 
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Encümenine bu hususta varidolaıı bütün evrak
ta idam hükmünü gördüğüm zamanda - arkadaş
larımı temin ederim ki - evrakı yegân yegân 
okumadan ve kanaati vicdaniye hâsıl etmeden 
idam hakkında imzamı veremem. Bu Ragıb'ın 
evrakı Adliye Encümeninde bütün rüfekanın 
elinden geçmiştir. Hepimiz yegân, yegân oku
duk, şahitleri dinledik, ekalliyetin f ikr i -k i ben
deniz de o taraftanım - bu adamın faili asli ola
bilmesi için işe mübaşeret edebilenler veyahut 
işi tertibedenler meyanmda bulunması lâzımdır. 
Bu âdâmın yani Ragıb'ın bunlar meyanmda ol
duğuna biz üç arkadaş kanaati vicdaniye hâsıl 
edemedik. Mevcut! ol an şahitlerin ifadatmı da 
birer birer okuduk. Her biri bir vakadan bah
sediyor, aynı vakadan bahseden iki şalinde ras-
gelmedik. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Vozgad) — Böyle 
vakalarda olamaz. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Devamla) — Za-
titiliniz de benim mevkiimde olmuş olsaydınız 
siz de lıenim gibi düşünürdünüz. Bu suretle ve 
bahusus en ziyade zihnimizi tırmalıyan bir me
sele olmuştu ki; Ragıb'ın, Fatma kadm naramda 
birisine Hükümeti ele alacaklarından balıset-
mesindir. Tabiîdir ki, böyle bir söz vakanın 

. hudusundan birkaç gün evvelisi Ragıb tara
fından söylenmiş olsaydı biz Ragıb'ın failliı 
asliler meyanmda olduğuna kanaat getirecek
tik. Fatma kadının o ifadatı meyanmda böy
le bir şey görmedik ve Fatma kadın böyle 
bir şey söylemediğinden de bahsediyor. Şu 
halde birtakım vukuat husule gelmiştir. Bu
nun üzerine fer'an zimethaliyetine karar ver
dik ve ekseriyeti maattessüf teşkil edeme
dik. Şimdi idam fıkrai hükmiyesi okunmuş
tu i'. Eğer bu da vicdanı âlinizi »tatmine kâfi 
gelmiyorsa evrak, yegân yegân, şahitlerin ifa
deleriyle birlikte okunsun, zannederim, Mec
lisi Âliniz de bizim tarafımıza iltihak edecek-
tii' efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Bendeniz de Oelâleddin Arif Bey biraderimi
zin mütalâasına iştirak ediyorum. Bu Ra
gıb'ın bilfiil harekâtı isyaniyede ıııethaldar 
olduğu anlaşılmadığından, yalnız isyan es
nasında veyahut isyandan sonra birtakım ee-
raim yaptığı anlaşıldığından bunun fer'an zi-
methal addiyle on veyahut on beş seneye 
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mahkûmiyetine karar yerilmesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, bu mazbataya dair iki 
takrir var. Bu takrirlerden ikisi de aynı meal
dedir. Birisi Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 
Beyin diğeri de .Kütahya Mebusu Ragıb Beyin
dir. 

Riyaseti Celileye 
JRagıb hakkındaki hükmün fer'an zinıet-

haliyete tahvili ile on "beş sene küreğe mah
kûm edilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
. • .Hafız Mehmed 

Riyaseti Celileye 
Merkum Ragıb'm faili asli olduğu anla

şılmakta ise de delâilin kâfi derecede kuvvetli 
olmamasına binaen hükmü idamının affı ile 
on beş sene küreğe tahviline karar verilmesini 
teklif eylerim. 

Kütahya 
. -M. Ragıb 

REÎS — Efendim, bu iki takriri reyinize 
vaz'edeceğim. İkisinin arasında fark var, iki
si de aynı mealde değildir. Onun için reyinize 
ayrı ayrı arz edeceğim. Mazbatayı reye koyar
ken tâyini esami ile koyacağım. 

ŞEREF B. (Edirne) — Bu takrir üzerine 
mütalâam vardır. Ragıb Beyin takriri üzerine? 

. Malûmuâliniz Teşkilâtı Esasiye Kanunu muci
bince bütün hukuku hükümdariye ve irad'ei 
milliyeye hâkim olan Meclisi Âlinizdir. Hakkı 
hükümdarı Meclisindir ve takrir gayet muva
fıktır. Öteden beri cereyan ettiği veçhile bir 
cürüm makamı hükümdariye arz olunduğu va
kitte hükümdar cürmü affeder, sonra cezayı 
tahfif eder. Şimdi; mevkii müzakereye koyaca
ğınız olan ve burada vâridolan bir şey varsa 

» o da, fer'an zimethal olarak mahkûmiyeti ;iak-
kmdaki şeyden de bu adam istisna edilmiş olu
yor. Çünkü bu adamın Konya vakai isyaniye-
sinde methaldar olduğu anlaşılıyor. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Fakat ne
tice anlaşılıyor. 

ŞEREF B. (Devamla) — Arkadaşlar dâva-
yi millide muvaffak olmak için yekdigerimizin 

.kanaatine hürmet edelim. Bu, böyledir. Onun 
için Meclisi Âliniz tensip buyurursa bu adamın 
idam hükmünü affetmeli. Ondan sonra hükmün 
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tahfifi lâzımgeljr. Ye o idama mahkûm^oîmûş 
addedilir, efendim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendi
ler ; af kelimesi hükmün südurundan sonra ya
zılabilir. Yani bunun idama mahkûmiyetini ev
velâ Meclisi Âli tasdik edecek, ondan sonra af
fedip hükmü refedecek ve on beş sene bıraka
caktır. Halbuki henüz biz o meseleyi müzakere 
halinde değiliz. Evvel emirde iki mesele vardır. 
Ya bu adam faili aslidir veyahut fer'an zinvet-
haldir. Bizim noktni nazarımız, takriri aciza-
nemclc de arz. ettiğim veçhile, şahitlerin herbiri 
ayı*[ ayrı vakaya şahitlik ediyorlar. Ye sonra 
yiıvî mahkemenin istinadettiği delâilcTen bir şa
hit - ki, bu şahidin söylemiş olduğu ve isnadet-
tiği sözleri inkâr etmiştir - onun atfettiği ka
dın inkâr etmiştir, burada adeta Konya Bida
yet Mahkemesi az da hissine kapılmıştır. Maha-
kimin hisle değil, vicdanla, kanım ile hükmet
mesi icabeder. Burada mahkeme biraz da hissi
yatına tâbi olmuştur. Efendiler, esasen böyle is
yan olan yerlerde icra kılınan muhakemelerde 
hâkimler hissiyattan kurtulamazlar. Onun için 
şu vakayii münferideye tek tek adamların şa
hitlik ettiğine nazaran, bir idam hükmünü tas
dik otnrek Meclisi Âlice doğru bir şey ̂  değildir, 
zannederim. Fer'an zimethal olduğu halde on 
beş sene küreğe mahkûmiyeti icabeder. Heyeti 
Aliye «evvel emirde bunu mevkii müzakereye 
koyar. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Tam takrirleri reye koyacağım sı
rada (birçok arkadaşlarım söz istiyorlar. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim, şahitlerin şa-
'hade'tiyle bunun mahkûm edilmesi Lâzımıgelmi-
yorsa ne fer'an, ne 'de aslen mahkûm edilmesi 
lâzımgeİHiez. Kanunu mıııhafazaten hükmü idam 

•tasdik .'edilmeli, ibilâhara affetmek Meclisin sa
lâhiyeti dahilindedir. 

REÎS - - Bu takrirleri reyi âlinize vaz'ede
ceğim. Ne karar verirseniz öyle hareket olu
nur. Hafız Mehmed Beyin takriri okunacak : 

Riyaseti Oelileye 
Rag'ib hakkındaiki hükmün fer'an zimetha-

liyete tahviliyle on beş sene küreğe mahkûm 
edilmesini teklif eylerim. (Kabul, .sesleri).-. 

Hafız Mehmed 

REİS — Bu takriri 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ka/bul etmiyenler lütfen el (kaldır
sın. Takrir kabul edilmiştir. 
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£. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 

Konya'nın Dedemoğlu mahallesinden Hüseyin 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Konya'nın Dedemoğlu Karyesinden 
Hüseyin ile Mehmecl hakkındaki hükmün tas
dikine dair Adliye Encümeni 'mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni mazb'atası 
Konya'nın Dedemoğlu 'karyesinden Beki-

riuoğlu Hüseyin ile (biraderi Mehmedin Kon
ya hâdisei İsyaniyesine iştirakleri (hasebiyle 
Konya Bidayet .'Mahkemesinde icra kılman mu-
hakemeleri neticesinde Hüseyinin faili asli ol
mak dbOayısîyle şaiben idamına ve biraderi Meh
medin iberaetine dair verilen hüküm evrakı Mec-
'lis'i Umumiden 'encümenimize tevdi 'buyurulmak-
la evrakı ımezkûre tetkik ve mütalâa olundu. 
Merku'mandan Hüseyinin ihâdisei isyaniyeye iş
t irak ettiği cereyanı talhkikat ve istim'a (kılman 
şuhuıdun ifadat 've zâ'bıt varakası nıündereca-
tiyle 'sabit olmuş isede merkumun Hükümeti 
iskat eder yolunda hirgûna müşarekette bulun
madığı ve hâdisenin birinci 'günü (karyesinde 
ibulunup ikinci günü iştirak ettiği ve birgûna 
'katil ve yağm'agerflik gibi 'bir fiile içtisarına de
lâlet e'der fiil ve" hareketi meşhut olmadığı ve 
ancak vakanın ikinci günü âsilerle birlikte gö
rüldüğü cihetle tatibik edilen idam kararında 
isafoetli kanuniye mevcuidolmadığmdan hü!kmü 
mezkûrun ref'i ile Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun i'ki'nci maddesinin ikinci fıkrasının ve ce-
'za kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri clelâle-
tiylle fer'an zimethal olmak üzere on beş sene 
kürek cezasiyle mahkûmiyetine encümenimiz-
ce ekseriyetle karar verilmiş olmakla h'erayi 
tasdik Heyeti Umumiyeye 'arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi 

Erzurum 
Celâieddin Arif 

Kâtip 
Niğde 

Mustafa Hilmi 
Âza 

Trafbzon 
Hafız 'Merm^d 

Mazbata M. 
Canik 

Hini imzada bulun 
madiği 
Aza 

Kırşehir 
Müf id 
Âza 
Biga 

Hamid 
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Aza Aza 
Siird içel 

Mustafa Sa'bri' Ali Saibri 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, .bu mazba
tada hiraz evvel Meclisi Âlide müzakere edilen 
Ragıb hakkındaki hüküm aynıdır. Yani hemen 
hemen aynı kuvvetle şahadetle mahallindeki *bi-
dayet mahkemesinde idama mahkûm 'edilmiştir. 
Adliye Encümeninin bu husustaki Arası demin
ki kararın hemen hemen aksidir. Yani adl i 
ye Encümeni ıbiraz evvelkinde yedi âzasiyle iç
tima etmiş 'dört âzasiyle hüküm vermiştir. Bun
da ise dört âz'a fer'an zimethal olduğuna taraf
tar olmuş ve üç âza !da idam kararma rey ver
miştir. Bunu ıda yine deminki hüküm ve ka-
Vnr veçhile Heyeti Celilenizin takdirine ibıralkı-
yoruz. Evrakı hükmiye tekrar okunur, Heye
ti Oelile hükmünü verir. 'Mazbatadan ibaşflca toir 
şey yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sizin 
mevkii riiz ne olur? 

REÎS —• Efendim başka söz istiyen var anı'; 
Mazbatayı reyi Âlinize vaz'ediyorum. Adliye 
Encümeni mazbatasını kaıbul edenler lütfen el 
'kaldırsın. Kabufl edilmiştir. 

,2. — Yozrjad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Yozgad isyanı müşevvikleri hakkında yeniden 
tahkikat icrasiyle faili aslilerinin İstiklâl Mah
kemesine teslim edilmelerine dair takriri 

REİS — Efendim. Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin, Yozgad isyanı failleri hakkındaki 
takriri okunacak. 

Riyaseti Celiıleye • , • , 
Gaye ve maksadı milliyi takdis ile bu Mec

lisi Âli için ilk intihap icra ve azasını en evvel 
izam eden ve müdafaai vatan uğrunda isari bu
nu şahamet etmekte bulunan mübeccel ordunun t 

safları arasında ve Sakarya, inönü muharebele
rinde yüzlerce şehit vererek bu uğurda hiçbir 
fedakârlıktan geri durmıyan ve kanaat ve mes
leki şahsiyeleri dolayısiyle umumunun nazarı 
nefretini celbetmiş Çapanoğlularmm değil isyan
larında, diğer hususatta bile isirlerine ittibaı 
kendileri için zül addeden dairei intihabiyem 
ahalisi nazarı millette asiler mevkiine düş
müş ve o zavallı masum halk âtinin tarihin
de lekeli bir sayfa işgaline namzet bulunmuştur, 



İ : 123 6.1 
îşte l)iı noktayı idrak ve tarihine karşı tebrieyi 
zimmeti kendileri için hayat ve haysiyet mese
lesi telâkki eden halk defaatle gerek Meclis Ki
yasetine ve gerek vekâleti aidesine müracaat 
Âe bir heyeti tahkikıyenin izamını talebetmiş ol
dukları halde maalesef aldıran olmamıştır. Her 
tarafta yer yer zuhur eden isyan ve iğtişaşatııı 
esbab ve sevaikı hakkında tahkikat icra ve fail
lerini tecziye hususunda Meclisi Âlice az ve çok 
alâka gösterildiği halde Capanoğulları isyanına 
karşı adeta lakayt kalınmış ve sanki Yozgad 
ve havalisi eczayı memalikten ve sekenesi evlâ
dı vatandan değilmiş gibi hiçkimseden bir şey 
sorulmamış ve Ankara İstiklâl Mahkemesine 
vâki müracaatımız dâhi semeradar olmamıştır. 
Cenabıhakkm lütuf ve tevfikı ve milletin tecel-
liyatı azim ve celâdetiyle kurulan bu Meclisi 
•Âli ve hükümetine İngilizlerin tesvilât ve onların 
mürevvici âmâli olan hükümeti menhusei Feri-
diyenin hasbel merbutiye talimatı neticesi ola
rak ilânı isyan ve memleket haricinde hilâfet or
dusu namı altında istishap ettikleri birtakım 
hırsız ve eşkiya ile Yozgad kasabasını ve havali
sini işgal ve bununla beraber Akdağ, Sorgun, 
Alaca ahalisini nampareye muhtaç bırakan ve 
Zile gibi ticaretgâh bir kasabayı kül yığını hali
ne getiren ve cephede düşman karşısında vata
nı müdafaa eden bir kısım kuvvetin isyanın tes
kini için geri alınarak cephenin zayıf bırakılma
sı yüzünden Bursa'yı, o mukaddes şehri düşma
nın payı istilâsında bırakan ve banii Saltanat 
Osman Gazi Hazretlerinin kabri münevverlerin
de Venizelos'un oğluna fotoğraf aldırtan ve bu 

.sebeplerle milletin yegâne mesnedi halâs ve istik
bâli olan şu kürsü muallâyı Riyaseti puşidei si
yahı matemle setre badi olan havenenin daha 
ziyade yaşamalarına artık milletin tahammülü 
ikalmamıştır. 

Binaenaleyh seriaıı beş zattan mürekkep bir 
•heyetin intihap ve izamiyle Ankara vilâyeti 
Yozgad Mutasarrıflığı ve Sivas Kolordu Ku
mandanlığı makamlariyle Amasya İstiklâl Mah
kemesi nezdinde mevcut bilcümle vesaik ve ku-
yudun celbi ve bu bapta tahkikatı arnika icra-
siyle isyana sebep ve isyanda âmil ve mürtekibi 
katil ve cinayet olanların haklarında hükmü 
kanun tatbik edilmek üzere istiklâl mahkemesi
ne tevdi ve teslimlerini Meclisi Âlinin herbar 
vicdanı mâdelet ve nezahetten intizar ve istir-
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ham etmekte bulunan dairei intihabiyem namı
na arz ve rica eylerim efendim. 

Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

(Red sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Oııit 
reddetmek için Capanoğullariyle akraba olmak 
lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, ınalûmuâliniz, iki se
ne evvel Oapanoğulları tarafından yapılan is
yan üzerine bendeniz Meclis Riyasetinin müsaa
desiyle Yozgad'a gittim. Yolda ilk tesadüf etti
ğim bir aşiret çadırında Çapaııoğullarmdan gel
miş bir mektup gördüm. Diyor k i ; olbaptaki 
iradei seniye ve fetvayı şerife mucibince Anka-
ra'daki kongreeilerin - hâşa huzurunuzdan - o 
m el'un bilmem nelerin kahrına memur edildik. -

Mamafih şurasını arz edeyim ki ; öyle saika i 
cehaletle falanla isyanı ihdas etmiş değiller
dir. Çıkardıkları isyan İstanbul'dan aldıkları ta
limat ve kendilerine verilen telkin at neticesidir. 
Bunun üzerine mektubun altında halife ordusu 
başkumandanı imzası bulunuyordu. Yarım saat 
kaldığımız bir yerde tesadüf ettiğim bir köylü--
den sual ettim. Daha biz Ankara'dan hareket 
ettiğimizde Oapanoğulları beş tane muhafız ge
tirmiş, güzergâhta bizi tarassut etmiş ve mah-
fuzen yanlarına götürdüler. Hükümet kapattı
rılmış, diğer devair kapattırılmış ve Ziraat Ban
kasından elli bin lirayı almışlar; hapisanenin 
kapısını kırmışlar. (37) caniyi teslih etmişler. 
Askerî depoyu yağma ederek, bunlara silâh ver
mişler. Edil) ile ilk mükâlememizde, siz gittiniz, 
Ankara'da hükümet tesis ettiniz. Halifeyi ve 
payitahtı unuttunuz. Binaenaleyh, tabiî İm sizin 
yanınıza kalmıyacaktır dedi. Birtakım nıükâle-
me ve muhavereden sonra, en sonra bizi tevkif 
ettiler. 

Altı gün sonra Kuvayı Milliye geldi, yetişti. 
Malûmuâliniz takririmde arz ettiğim veçhile 
ufak, tefek isyanlar oldu. Tahkikat yapıldı. 
Yozgad hakkında katiyen bir şey söylenilmedi. 
Reis Paşa Hazretlerine sual ettim. Dedim Paşa 
Hazretleri, bunları ben işitiyorum ki, tecil edil-

* miş, effedilmiştir. Hayır af yoktur. Yalnız bun
lar Aziziye'ye iltihak etmişlerdir. Aziziye ahali
si bize müracaat ediyorlar. Bunlara ihtiyaç 
vardır. Cephenin şu vaziyeti ve kuvvetin azlığı-
ğma karşı bunları Aziziye'den almak demek bir de 
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Aziziye meselesi ihdas etmek demektir; binaena
leyh bunları bir müddet tecil etmek lâzımdır, di
ye cevap verdi. Bendeniz de bugüne kadar sü
kût ettim. Fakat şahsım itibariyle bendeniz bun
ların cezasız bırakılmasına taraftar değilim. Şu 
takririmi Makamı Riyasete bir hafta evvel tak
dim ettim. Bilâhara takririmi geri aldım. Şu 
yolda bir telgraf yazdım ki, vicdanınıza tevdi 
etmek suretiyle arz ediyorum: 

Yozgad, Boğazlıyan, Akdağ Müdafaai Hu
kuk ve Belediye heyetlerine Çapanoğullarmm 
isyanı yüzünden memleketimizin mâruz kaldığı 
haşaratı maddiyenin derecesi malûmuâlinizdir. 
Ancak bunun fevkinde telâfisi gayri kabil ika 
edilmiş bir zarar varsa o da haysiyeti memleke
te sürülen isyan lekesi ve tarihî istikbalimize 
Yozgad isyanı namı altında mucibi şîn bir say
fanın ilavesidir. Birincisinin telâfisi vatanın se
lâmet ve istiklâli millîmizin muhafazası ile ka
bildir. Hainden Hilâli buna da muvaffakiyet hâ
sıl olmuştur. İkincisine gelince Meclisin kürsü 
muallâsmdan isyanın eşhası madudei malûmeye 
inhisarı ve ahalimizin nezahet ve masuniyetleri
nin bir kere daha ilân ve ikrariyle haysiyeti 
memleket resmen iade ve zararı mânevii memle
ket de telâfi edilmiş olacaktır. Binaenaleyh mem
leketin hayatı içtimaiyei âtiyesinde matlubolan 
ahengin muhafaza ve beynel ahfat tahaddüs ve 
tevarüs edecek husumetin idamesi için hukuku 
şahsiye dâvası baki kalmak ve usattan şahsan 
ikaı katil ve cinayet etmiş olanlar tecziye edil
mek üzere başta Edip ve Celâl Beyler oldukları 
halde diğerleri hakkında bir af istihsali hususun
daki tasavvuratımm derecei isabetindeki mütalâa-
tı şaibelerinin müsaraaten işarı mütemennadır. 

8 Teşrinisani 1337 

Büyük Millet Meclisi Reisi Doktor Adnan 
Beyefendiye 

C: 12 Teşrinisani 1337 şifreye. 
Memleketimize, masum halkımıza isnadolu-

nan vakai isyaniye lekesinin silinmesi muhake
me ierasjyle isyan müsebbip ve mürettiplerinin 
tecziyesine vabestedir. Ahalimiz eşhası merkû-
meye hâki münfail ve Hükümetin icraatına ke
mali istical ile muntazırdır. Usatı madudenin 
affı istihlâsı vatan hissiyle mütehassis ve pek-
çok metin olan Yozgad vatanperveranım mü-
tessir ederek husumetin teşdidi temadisine se-
bebolacağı muhakak idüğinden aflarmdan sar-
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fi nazar edilerek muhakemelerinin tesrii esba
bının istikmali heyet karariyle mjiruzdur. 

Müdafaai Hukuk ve Belediye Reisi 
Akif 

Malûmuâliniz dairei intihabiyem. bu gibi 
leke altında kalmayı ve tarihî istikbali tekedar 
olarak kalmayı katiyen istemiyor. Rica ederim. 
Bunlar ne diyor? Memleketimize bir heyet gön
deriniz tahkik etsinler; m'emleket tarilıen tes-
kiye edilmiş olsun. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Hükümet orada isyan 
görmüyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Mem
leket her halde bunu istiyor. Gidip oradaki 
mahvedilen hanümanı, hepkedilen namusu, mah
vedilen memleketi görmek lâzımdır. Yozgad ec
zayı memelikinizden değil midir? Yozgad sizin 
memleketiniz dâhilinde değil midir? Bursanın 
sukutuna sebebolan, cepheden onların isyanla
rı dolayısiylc kuvvet alınarak üzerlerine gönde
rilmesi değil miydi? Düşman mühim bir cep
heyi boş bularak, g»elip Bursa'yı işgal etti. Bun
ları affetmek demek; (Kürsüdeki siyah örtüyü 
göstererek) şunu kaldırmamak demektir. Şu
nu kaldırınız, o vakit diyeceğim yoktur. Efen
dim, bendenizin mâruzâtım ve dairei intihabi-
yemin de istirhamı; bir heyeti tahkikiye gön-
derilsin, tahkikat yapılsın. Memleketin masu
miyeti sabit olsun diyorum. Meclisi Âli zannet
mem ki, bunu diriğ etsin. Gidecek heyetin har
cırahını da dairei intihabiyem verecektir. İşte 
senedi koynumdadır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
maatteessüf bâzı yerde hâdisat vukubüldu ve o 
zamana aitti. Bu, bir memlekete ait değildir. 
Hiç kimsenin Yozgad, Düzce hakkında suizan -
nı yoktur. 

Bu bâzı eşhas tarafından tertibedilmiş ve ya
pılmış Hükümet de vakit ve zamanında kuvvet 
göndermiş, herkesin cezasını vermiş ve oraya 
hüsnü nazarla bakmış bugün kimsenin fena fi-. 
kir taşıdığı yoktur ki, beyin buyurduğu gibi 
bir heyet gönderilsin. Şayet cezasını görmemiş 
eşhas varsa Hükümete ihbar ederler... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sorul
madı, efendim, sorulmadı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bunlar 
eşhastır. Haklarında takibat yapılmalı fakat 
bugün memleket halkından kimse suizan altın-
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da bulunmamıştır ki... Onların her biri beriyüz-
zimmedir. Her memleket müsavidir. Hiç birbirin
den katiyen farkı yoktur. Bâzı eşhas varsa on
lar cezasını görürler. Buna artık tahammül yok
tur, efendim, bu gibi şeyleri yeniden uyandır
mak bunları kürsüden söylemek doğru değil
dir. (Bravo, yaşa, sesleri) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Her şeyin bekası ip
tidasından 'eshel denildiği gibi bidayeti teşek
külünde bâzı yerde anlamıyarak malum olan 
birçok hâdiseler zuhur etti. Bir senedir, diyebi
lirim. Ondan bu tarafa lehülhamd velminne, 
mucibi endişe ve keder hiçbir hal yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kayse-
riye giderken güzergâhına dikilenler, kimlerdi? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Onlar bunlara 
kıyas değildir. Şu halde, Yozgad'da, Konya'da. 
şurada, burada bâzı zuhur eden münasebetsiz
liklere hitam verilmek ve onlar unutulmak lâ
zımdır, bütün millet kardeş olduğu halde bir 
gayeye sevk olunup ve o hedefi istihdaf -ettiği 
bir zamanda bu gibi şeyleri yenilemek doğru 
değildir. Husumeti tecdidetmek demtektir. Aha
li arasına dedikodu koymak demektir. Bu».un
la, tekrar suiistimal, şunun bunun yekdiğeri 
aleyhinde birtakım tezvirat, tasniat ile meşgul 
olmasına sebebiyet vermekten başka bir şey 
olamaz. Unutulmuş, geçmiş bir hâdiseyi, bir 
fitneyi bugün tecdit mi, edeceksiniz? Rica ede
rim, Hüseyin Avni Beyin buyurduğu gibi biz; 
(Afallahu an maselef) demek zamanındayız; 
Efendiler, (Çok doğru, sesleri) bunların zama
nı geçmiştir. Rica ederim bu gibi şeyleri yeni
leni iy elim. 

NEŞET B. (istanbul) — S i m Beyin Çapan
oğlu demek istediği üç beş yüz senelik bir Türk 
airesidir. Onlar bugün dileniyorlar. Acaba da
ha ne yaptırmak istiyorlar? 

SÜLEYMAN'SİRRİ B. (Devamla) — Evet 
daha ziyade. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Rica ederim, vukuat ve 
hâdisat bütün fecayii ile geçtikten sonra onun 
acısı da geçiyor. Meclisi Âlide de hakikaten öy
le bir hal bulunduğunu görüyorum. Arc bende
niz de öyle düşünüyorum. Fakat Süleyman Be
yin vermiş olduğu takrir Çapanoğullan'riın ah
valini tetkik hakkında bir heyetin gönderilme-
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sini arzu ediyor. Bunu istiyor. Yozgad hâdi
sesi, Yozgad vukuatı, Yenihanı, Çorum'u, Ma
den'i alâkalandıran bir vukuat idi. Her yere he
yet gönderirsiniz de şurada kulağınızın dibinde 
olan şu vukuatı görmek için niçin bir heyet gön
dermiyorsunuz? Anlayım/, zararı yok. Mesele 
t ama miyle tahakkuk etsin, ondan sonra ister af
fediniz, ister ceza verin. Ne yaparsanız yapınız. 
Lâkin neden hâlâ burada vukuat devam edip 
dururken, Heyeti Celileniz buna yabancı bir 
gözle bakıyorsunuz. Başka türlü propaganda
lar yaparlar. Diğerlerini tahkik ettiğiniz gibi' 
bunu da kemali ehemmiyetle tahkik ediniz. Bir 
Heyeti Muhtereme gidip de bu vukuatı tetkik 
etsin şu Keskin'e, oraya varır varmaz, mesele 
karşınızda tavazzulh eder. Yani güçlük çekil
mez. Hattâ devairi resmiyedeki kuyudat Jule on
ları ispat edebilir. Failler affolunsunlar. Fa
kat fail midir, değil midir? Bunlar anlaşıldıktan 
sonra affedilmelidir. Demin dediğim gibi; ka
nun tepelenmemeli, kanunun ahkâmı infaz edil
dikten sonra affedebilirsiniz. Bu, Heyeti Celi-
lenizin her vakit salâhiyeti dahilindedir. Her bir 
yerde hiçbir şey olmuyor, yalnız o muhitte vuku
at devanı edip duruyor. Neden bunu aramıyor
sunuz? Her halde buraya bir heyetin gitmesi lâ
zımdır efendim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Süleyman Sırrı 
Bey biraderimizin vermiş olduğu takrirden an
ladığım, Büyük Millet Meclisi Hükümetine kar
şı Yozgad ahalisi bir suizan altında olduğundan, 
bunlar hakkındaki suizamım izalesi talebolun-
maktadır. Halbuki bendeniz hattâ bugün öyle 
diyorum ki; bu Millet Meclisi karşısında yalnız 
Anadolu'da olmayıp, Rumeli'de ve bilûmum ka
vuşmak istediğimiz memleketlerimizde dahi 
memleketin hiçbir ferdine suizan beslemiyoruz. 
Binaenaleyh bunların kâffesi bu Hükümete sa
dıktır, bu Hükümetle beraberdir. Artık bunları 
yeniden uyandırıp da yeniden ortaya atmaya lü
zum yoktur. Bundan dolayı verilmesi lâzımge-
len cezalar, mahkemelere gönderilerek verilmiş
tir ve Hükümet dahi mevcuttur. Binaenaleyh-
Süleyman Sırrı Bey biraderimizle Yozgad hak
kındaki hüsnüzannma Meclis de iştirak ediyor. 
Takririn reddini talebederiz. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende-

nte dairei intihabiyemin talebine binaen bir he-
&et gönderilmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Sırrı Beyin takririni kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Başkumandan Paşa Meclisi Âlinize 
izahat vermek için bir celsei hafiye akdini rica 
ediyor. Beş dakika teneffüsten sonra celsei ha
fiye akdedeceğiz. 

(îkinci celse hafidir.) 
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