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BİRİNCİ GELSE 
! Bed'i müzakerat saat: 1,50 

REİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri), HaJkkı Bey (Van) 

RElS — Efendim ekseriyet var. Celseyi kü-
şadediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. —. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve tashihan kabul olundu. 

Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, affı 
umumiye'dair teklifi Lâyiha Encümenine, Ay
dın Mebusu Tahsin Beyin, Söke Darüleytamı mu-
hassasatına dair takriri, Sıhhiye bütçesinin mü
zakeresinde nazarı dikkate alınmak üzere Sıh
hiye Vekâletine havale .olumlu. Türkiye - Uk
rayna Muahedenamesini teatiye memuren 'Haiv 
ko fa azimet edecek olan heyetin masarif atı hak
kındaki lâyihai kanuniye müzakere edilerek 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi i ret ve 
(i müstenkife karşı 186 rey ile kabul olundu. 

Harbi umumi esnasında kura ahalisine zim
met kaydedilen âşarm sureti istifası hakkında
ki teklifi kanuni dahi müzakere edilip madde
leri aynen kabul edilip heyeti umumiyesi tayini 
esami ile reye vaz'olundu. 

Bilâhara dahiHye bütçesinin 154: ncü faslının 
müzakeresine geçilerek müzakere kâfi görüldük
ten sonra mezkûr fasıl münasebetiyle* verilen 
Bursa Mebusu Emin, Mersin Mebusu Salâhad-
din, Muş Mebusu Ahmed Hamdi, Erzurum Me
busu Salih, Malatya Mebusu Lâjtfi- beylerin 
takrirleri nazarı dikkate .ajınmak üzere Dahi
liye Vekâletine, Erzurum Mebusu Nuşret Efen
dinin takriri Adliye Vekâletine tebliğ, Aydın 
$Çebusu Tahsin Beyin takriri Lâyiha Encüme
nine havale edildi. Badehu bütçenin 154, 155, 
156, 157, 158, İ63, 163/A fasılları Müvazenei 
Maliye "Encümeninin teklifi veçhile ve yekûnu 
umumisi 1 939 412 lira olarak kabul edildi. He
yeti ûmumiyesihin tâyini esami suretiyle reye 

vaz'ı, Dahiliyeye merbut olan müdüriyeti umu-
miyeler bütçelerinin kabulünden sonraya talik 
edilerek teneffüs için 'Celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde toi'linikat Dersim Mebusu Hasan Hayri Be 
yin, Dahiliye Vekâletinden olan istizah takriri 
Ikıraat olunarak vekil 'bey tarafından cevap 
ita olundu ve-neticede sahibi istizah ve vekil ta
rafından itimat ve .âdeflnntimat «kararı talebet-
'madiğinden meseleye hitam verildi. 

Rusya'dan gelecek çocukların îva ve iskân
ları için teşekkül edeeek encümene Birinci ve 
Beşfmci ^be le rden .müntahap azanın esamisi 
tebliğ edilerek Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisrve'kili Kâtip 
Musa- Kâzım Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakki 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
m ı ? '.' ' . . ' - . , . , • • 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Zürraa tohumluk 
olarak verilen zaihaire dair 'bir takririm var idi. 
O yazılmamıştır. Onun da dercini rica ederim. 

REİS — Efendim, o takrir pâyifaa Encüme
nine gönderilmiştir. Müstakil hür lâyihai kanu
niyedir. Bu zapta geçmiyece'k. Teklifiniz "Lâyiha 
Encümenine gitmiştir. Zaptı sabık aynen' kabul 
edilmiştir. 

3. — TEZKEBBLBR 
i. — •• MüdajaaiMilliye Vekâletinin, Divanı 

Temyizi Askerî teşkiline dair kanun lâyihasının 
bir an evvel müzakere edilmesine dair tezkeresi 

REÎS Divanı Temyizi Askerî lâyihai ka 
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nuniyfesinin bir an evvel müzakeresine dair Mü-
dafaai Milliye Vekâleti tezkeresi vardır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Halen mer'i ve ahkâmı cari 6 Tâşriniev» 

J vel 1332 tarihli Divanı Temyizi Askerî Kanu
nunun «kırkıncı maddesinde'ki sarahate naza
ran 'kumandanlar tarafından herayı tashih iade 
"kılman evrakı hükmiye üzerine divanı Jıarbld-
rin hükmü sabılkta ısraren itayı fcarar eylemek 
salâhiyetini haiz Ibulunmalanna mehili işbu ıs
rar kararlarının temyizen tetkikine mecburiye
ti kanuniye tahaddüs etmekte ve Divanı Temyi
zin ihalen müteşe'kkil olmamasından dolayı maz-
nunini askeriyeye ait birçok evrak teraküm ve 
divanıjharbler tarafından müoazatı terhibiyeyj 
müstelzim ef al ile mahkûm edilen mensubini 
askeriyeye mütedair evrakı hükmiye halkkında 
dahi tetkilaatı temyiziye icra 'edilememesi hase
biyle mevkufiyetleri temadi eylemekte olduğun
dan bahsile müracaat ve şikâyati mütevaliye 
vâki olmakta bulunduğu, muamelâtı 'cariyeden 
müstebah olmakta bulunduğu 25 Kanunusani 
1338 tarihinde subusamii rjyasetpenahilerine 
arz edilmiş ve divanı temyizi askerînin teşki
line mütedair kanun Büyük Millet Meclisince 
müstaceliyet karariyle ruznamei müzakarata it
hal kılınmış idi. Filhakika; divanı harblerce 
mahkûm edilen zâbitan ve efradın ve salâhiyet-
tar makamatm tariki temyize müracaat ederek 
ifykakı hak ve madelet eylemeleri ahkâmı mev-
cudei kanuniyenin bahşeylediği hukuku mük
tesebe cümlesinden iken bu hakkı kanuninin es
babı marazadan dolayı halen istimaline imkân 
verilmemesi tevzii adalet kaziyei mutenasını 
sektedar eylediği gibi bâzan da zamanında tat
bik ve icrası lâzımgelen hükümlerin temyizen 
tetkikat icrasına intizaren mahfuz tutulması ne
ticesinde Hükümete ait bâzı nevi masaili hari
ciye dahi tahaddüs eylemekte olduğundan Di
vanı Temyizi Askerînin teşkiline olan ihtiyacı 
seri zatısamii riyasetpenahilerince ide takdir ve 
teslim Duyurulacağı derkâr bulunduğundan mu
kaddema ruznamei müzakerata ithaliyle müsta
celiyeti daha o zaman tasdik kılman lâyihai ka
nuniyenin sürati müzakeresiyle mevkii meriye
te vaz'ı esbabının istikmaline müsaade Duyurul
ması betekrar arz ve istirham olunur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

1338 ö ; i 
NUSRET Ef. (Erzurum) — Reis Bey, ben

deniz rüfekamla beraber bunun bir an evvel 
müstaceliyetle müzakeresi için bir takrir ver
miştim. ikinci bir müstaceliyet kararı verildiği 
halde on günden beri müzakere edilmedi. Bu 
aşikâr bir hakikattir. Daha fazla söz* söyleme
ye lüzum yoktur. Zâbitandan birçokları mah
pus yatıyor: 

YUSUF ZİYA B. (Bitik) — Birçokları bu
na intizar ediyor. 

TEVFlK Ef. (Kângırı) — Reis Bey, ben
deniz ademiehemmiyetini söyliyeceğim. Efendi
ler, biz daima sabıkı taklitten kendimizi alamı
yoruz. Biz birleşelim, bir olalım. Köylü ile 
beraber en büyük rütbedeki efendilerimiz .omuz 
öpüşsünler, bir sırada bulunsunlar, diyoruz. 
Divanı Temyizi Askerî, temyizi mülki ve saire 
ve saire... Efendiler, Askerî Kanunu var, Diva
nı Harb Kanunu var. (O ayrı mesele sadalan) 
İşte müzakeresi müstacel değildir. Bizim tâbi 
olduğumuz temyize onlar da tâbi olsunlar. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar, Di
vanı Temyizi Askerî Kanununun süratle müza
keresi her halde elzemdir. Çünkü birçok zâbi
tan vardır ki, bunlar hakkında hüküm veril
miştir. Fakat Divanı Temyizi Askerînin mev-
eudolmamasmdan dolayı bu hükümler kesbi 
katiyet edememiştir. îki yüzü mütecaviz zabit 
tabiatiyle hizmete sevk edilemiyor ve Devlet 
bunların hizmetinden istifade edemiyor ve bun
ların içerisinde tardı icabSdenler var. Bunlar 
tard edilemiyor ve beyhude yere maaş verili
yor. Ve bu hale sureti katiyede nihayet vermek 
zarureti vardır. Bundan dolayı bu kanunun 
tercihan müzakeresini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, divanı harbler; mahakim, bütün Devletin 
teşkilâtı, eski kanunlar mucibince teşekkül etti. 
Bu temyiz heyeti eğer fazla ise tadilen gelirdi. 
Vazifesi geri kalmazdı. İki bin zabit de bey
hude yere maaş almazdı. Müdafaai Milliye Ve
kâleti eski temyiz kanunu mucibince neden di
vanı temyizi teşekkül ettirmedi? Ve bunlar 
eğer fazla ise kanun tadil için- buraya gelirdi. 
Vazifelerini yapmamışlar, mahkeme teşekkül 
etmemiş; beyhude yere iki bin kişi hem harb-
den geri kalıyor, hem fuzuli para alıyor. (İki 
yüz sesleri) Fazladır. Evrak iki bin tanedir. 
Bunlar fuzuli duruyor. Onlar teşekkül etsin 
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ve tetkikatmı yapsınlar. Eğer o kanun zait ise, 
diğer Temyiz Kanununa lüzum görülüyorsa 
o :vaki t diğer bir kanun yapılırdı. Muamelât 
yüzüstü kalmazdı. Ben anlamadım, niçin bu 
muamele yapılmamış? Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa bunda tereddüdetmesinlcr. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey, heyeti umiyesi müzakere ediliyorsa ben 
de söz alacağım. Nedir bu efendim? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
mesele hakkında müstaceliyet kabul edilmişti. 

HAMlD B. (Biga) — Malûmu ihsanınız 
Heyeti Celilenizden tanzim buyurulan bir mad-
dei kanuniye ile istanbul'un tarihi işgalinden 
evvel mer'i olan kavanin ve nizamatm meri
yeti kabul buyurulmuştu. Divanı Temyizi As
keriyi teşkil eden kanun da bu zümredendir, 
Fakat Heyeti Celileniz İstanbul teşkilâtından 
daima tebaut ve bu teşkilâta şebih teşkilâttan. 
cidden mütevakki olduğu için Müdafaai Milli
ye Vekâleti bunu takdir ederek Heyeti Celi-
lenin bu arzusuna tebaan Heyeti Celilenizden 
bir müsaade almaksızın Divanı Temyizi teş
kile cesaret edememiş. Onun için eski kanunu 
muaddil bir şekilde bir lâyihai kanuniye ter-
tibediyorlar. Bu hakikaten eski kanunu muad
dil bir şekildedir. Malûmuâliniz eski kanun Diva
nı Temyizi Askerîyi iki daireye ayırmıştı. Biz 
bunu bir daireye kalb ettik. Ve yine aynı za
manda Divanı Temyizi Askerî Riyasetinde bu
lunan zat yalnız Harbiye Nazırının vekili sı 
f atiyle ifayı vazife edermiş, *halbuki, biz bu
na bir sıfatı kazaiye vermek şartiyle, daha 
adlî, daha kanuni bir şekil vermiş oluruz. Mü
dafaai Milliye Vekâletinin, bu mahkemenin 
sürati teşkili hakkında esbabı mucibe olarak 
gösterdiği esbap cidden nazarı dikkate alın
maya sezadır ve cidden adlî ve hayati mesail-
den bahistir. Teşkilâtın teehhürü iki mahzuru 
tevlidediyor. Bir kere hakkında sudur eden hü
küm iktisabı katiyet etmediği için açıkta 
bulunan zâbitana Hazinei Maliye bilâvazife maaş 
veriyor. Sonra orduyla alâkası kesilmemiş 
olan bir adam üzerinde vazifei askeriye ve sı
fatı resmiyesi btılundukça bir hizmete sevk olu-
namıyor. Binaenaleyh şu ifratla tefriti hal
ledebilmek için şu kanunun netieelendirilmesi 
lâzımdır. 

RElS — Efendim mesele tamanıiyle tenev
vür etti. 

.1388 C : 1 
I MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Mese-
I le nedir? Kanun nedir? Teşkilât'ne yoldadır? 

Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Anlamıyo
ruz. Eski teşkilâtın gayrı olduğu mazbata 
muharriri beyin ifadatmdan anlaşılmıştır. Bi
naenaleyh teklif tabı ve tevzi edilsin. 

I RElS — Efendim, evvelce tabı ve tevzi olun-
! muştur. Mesele de tenevvür etti. Bu kanunun 
I bugün müzakeresini kabul edenler lütfen elle-
j rini kaldırsın. Evrakı varideyi bitirelim de onu 
| müzakere edelim. Kabul edilmiştir, efendim. 

2. — Divanı Harbce gıyaben idama mah
kûm edilmiş olan 56 ncı Alay, Birinci Tabur 
Üçüncü Bölük zabitanından Zabitvekili Mehmed 
Ali Efendi hakkındaki evrakın gönderildiğine 

I dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Gıyaben idama mahkûm Zabitve
kili Mehmed Ali Efendi hakkındaki hükmün 
tasdikine dair İcra Vekilleri Riyasetinin tezke
resi var. 

*İP. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
1 Esnayı muharebede bilâizin kıtasını terk ey

lemekle maznunualeyh Elli Altıncı Alay, Birin
ci Tabur, Üçüncü Bölük ihtiyat Zabitvekili 
Mehmed Ali Efendinin On Beşinci Fırka Zâbi-
tan Divanı Harbinde icra kılman muhakemei 
gıyabiyesi neticesinde Askerî Ceza Kanununun 
yüz otuz yedinci maddesi ahkâmına tevfikan 
idamına dair sâdır olan hüküm ve kararın Di
vanı Temyizi Askerî Kanununun otuz altıncı 
maddesi mucibince mumaileyh ele geçtiğinde 
tekriri muhakeme olunmak üzere tasdiki âliye 
iktiran ettirilmesi esbabının istikmali Müdafaai 
Milliye Vekâletinin 25 . I I . 1338 tarihli ve 
Umuru Muhakeme Müdiriyeti 826 numaralı tez
keresi ve icra Vekilleri Heyetinin tensib" üze
rine rica ve evrakı mevruda raptan takdim olu
nur, efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

RElS — Tensibederseniz Adliye Encümeni
ne gönderelim. 

6. — MUHTELİF EVRAK 
I # » • • 

1. — Mütareke teklifi münasebetiyle muhte-
I Uf yerlerden gelen telgraflar 

— 80 -
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REÎS — Mütareke hakkında mülhakattan 

mevrut telgraflar vardır. Tensibederseniz Di
vanı Riyasetçe münasip cevaplar verilsin. * 
(Hay, hay, sadaları) 

Hısnımansur Müdafaai Hukuk Cemiyetin
den, Çorum Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Aziziye umum ahalisi namına Aziziye Müftü
lüğünden, Adana umum ahalisi namına Bele
diye Riyasetinden, Bayezid umum ahalisi na
mına Belediye Riyasetinden, Gevaş Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Narman Müftülüğünden, 
Zonguldak Belediye Riyasetinden, Bartın Be
lediyesinden, Van Saray Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden, Varto kazası aşairinden, Lice Mü
dafaai Hukuk ve Belediye Riyasetinden, Rum-
kale Müftü, Belediye ve Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden, Kars Mutasarrıflığından ve Miting 
Heyetinden, İncili Belediye Riyasetinden. 

VEHBÎ Bfe (Karesi) — Reis Bey bu telgraf
lar okunmadığı için ihtimal zapta geçmiyor. 
Halbuki efkârı milliyenin, efkârı umumiyenin 
tercümanıdır. Okunmamakla beraber zapta geç
sin, efendim. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Hâ
kimiyeti Milliyede, Yeni Günde ilân ediliyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hangi gazete ilân 
ediyor? Nerede, efendim? 

REİS — Mevritleri zapta geçiyor, efendim. 

4. — TAKDİRLER 

1. —t M ersin Mebusu Salâhaddin Beyin, hap-
sanelerin ıslahı için avans verilmesine dair tah
riri 

REÎS — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, 
hapsaneler için temenni takriri vardır, efendim. 

Riyaseti Celileye 
1. Mahpusinin sây ve âmele sevkı husu

sunda sermayei iptidaiyeye ihtiyacolduğundan 
bu hususta Dahiliye Vekâletinin 154, 155, 156, 
157 nci fasıllarından tedviren idare olunmak 
üzere (30 000) liralık bir avansın vekâlet em
rine şimdiden itasına, 

2. Müdafaai Milliye bütçesinin teçhizat 
faslından keza vekâleteyn arasında takdir olu
nacak bir miktar üzerinden avans verilmesine, 

Meclisi Alice müsaade ve ona göre Heyeti 
Vekileye havale buyurulmasını teklif eylerim. 

Mersin 
Salâhaddin 

1338 C : 1 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Dün Dahi

liye bütçesi vesilesiyle arz etmiştim Takririm 
mahpusların sây ve âmele sevkı hususunda 
Maliyeden Dahiliyenin kendi alacağına mahsu
ben avans alması hakkındadır: Yalnız, tasvi-
ben Heyeti Vekileye havalesi kâfidir. 

.LÜTFİ B. (Malatya) — Hayır efendim, Mu-
vazenei Maliyeye gitmelidir. 

REÎS — Tasviben Heyeti Vekileye havale
sini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Heyeti Vekileye havalesi kabul edilmiştir, efen
dim. 

2. — Konya Mebusu Rifat Efendiyle arkada
şının, Tevcihi Cihat Nizamnamesinin tefsirine 
dair takriri 

REÎS — Konya Mebusu Rifat Efendinin, 
Tevcihi Cihat hakkında bir temenni takriri var
dır. O okunacak 

Riyaseti Celileye 
Tevcihi Cihat Nizamnamesinin kırk dokuzun

cu maddesi ahkâmına tevfikan müftüler memur 
addedilmekte ve imamet ve hitabet gibi cihat ve 
vazaifi şer'iye kendilerine tevcih edilmemektedir. 
Halbuki nazarı şer'ide imam ve hatiplerin a'lem 
ve afkah olması şiddetle müstelzem bulunduğu da 
aşikâr ve binaenaleyh vazaifi mezkûreyi makamı 
üftayı ihraz eden müftülere tevcih daha ziyade. 
maksadı şer'a evfak olduğu bedidar bulunmakla 
mezkûr kırk dokuzuncu maddeye imamet ve hi
tabet cihetlerinin tevcihinin tefsiıine karar ve-
•rilmesini teklif eyleriz. 

Konya Mebusu Adana Mebusu 
Rifat Mehmed Hamdi 

REÎS — Efendim; 49 ncu maddenin tefsiri-\ 
ni temenni ediyor. Tensip buyurursanız Şer'iye 
Encümenine gönderelim. (Muvafık sadaları) 
Şer'iye Encümenine gönderildi. 

3, — Gene Mebusu Ali Vâsıf Beyle arkadaş* 
lannın, Jandarma ile Emniyeti Umumiyenin 
tevhidine dair lâyiha ve tekliflerin müstacelen 
müzakere edilmesine dair takriri 

REÎS — Emniyeti Umumiye bütçesinin mü
zakeresinden evvel Emniyeti Umumiye ve Jan
darmanın tevhidi hakkındaki kanunun müstace
len müzakeresine dair takrir var. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Zamanı değil, za
manı değil. Muharebe bitsin 4e ondan sonra, 
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Emniyeti Umumiye bütçesinin müzakeresin
den evvel Emniyeti Umumiye ve Jandarmanın* 
tevhidi için encümenden çıkıp Meclisi Âliye mal 
edilmiş olan kanunun müstaceldi müzakeresini 
teklif eyleriz. 

Gene Malatya Erzurum 
Ali Vâsıf Hacı Garib Asım 

Erzurum Bayezid Kütahya* 
ismail Şevket Cemil 

Çorum Gazianteb Van 
Okunamadı Abdür rahman Lâmi Tevfik 

Amasya Diyarbekir Amasya-
Mehmed Ragıb Okunamadı Ali 

Erzurum Sivas Kütahya 
Nusret Okunamadı Besim Atalay 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
kanun zaten müstaceldir. Müzakeresi de büt
çenin Meclisi Âlide mevzuubahsolduğu zamana 
aittir. Şimdiden müzakeresi doğrudur. (Hayır 
sesleri.) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) •— Efendim 
geçenki celsemizde ittihaz ettiğimiz karara 
göre Polis ve Jandarmanın tevhidi hakkındaki 
lâvihai kanuniyenin evvelemirde müzakere 
edilmesi ve bütçenin ona göre tesbit edilmesi 
merkezinde idi. Binaenakyh bu lâyihai kanu
niye müzakere ve kabul edilmeden bütçe mü
zakeresine geçmek hatalı olur. Onun için bu 
lâyihayı her şeye tercihan ve takdimen, mü
zakere edelim. Ondan sonra bütçeyi müzake
re edelimy' Zaten Meclisin kararı da bu mer-, 
kezdedir. 

REİS — Takrir on beş imzayı muhtevidir. 
Lâyihası hazırdır. Heyeti Umumiyeye mal ol
muştur. Ruznameye dâhildir. Bütçeye de taal
lûku vardır diyorlar. Bunun bütçeye takdi
men müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) 
Bey! Evvelâ tabı ve tevzi olunsun. 

4. — istanbul Mebusu Numcm Efendi ile ar
kadaşlarının, Ankara sabık Mebusu Atıf Beye 
evvelce muhassas iken kesilmiş olan maaşının 
tekrar itası hakkındaki kanun teklifinin müsta-
celen müzakeresine dair takriri 

REİS — Atıf Beyin maaşı hakkında altmış 
imzalı bir takrir vardır. 

10.4.1838 O : 1 
Riyaseti Celileye 

Türkiyemizde millet hâkimiyetini temin edi
ci inkılâp hayatında ilk ve mühim fedakârlığı 
yaparak bütün memleketin takdir ve şükranı
na bihakkin istihkak kesbetmiş olan kahra
man Atıf Beye milletin tahsis ettiği maaşın 
Heyeti Umumiyedeki müzakeresinin tacil edil
mesini rica ve teklif ederiz. 

îstanbul Mebusu Menteşe 
Numan Dr. Tevfik Rüşdü 
Biga Ardahan 

Hamid Hilmi 
Lâzistan Sivas 
Abidin Vâsıf 

Bolu Amasya 
Dr. Fuad Ömer Lûtfi 

Edirne îçel 
Faik Şevki 

Ankara îzmir 
Hilmi Mahmud Esad 
îzmir Lâzistan 
Enver Mehmed Necati 
Sivas İzmit 
Rasim Sırrı 

Eskişehir Lâzistan 
Hüsrev Sami Ziya Hurşid 

Maraş Van 
Tahsin ^ Hakkı 
Yozgad Batum 

Süleyman Sırrı Edib 
Dersim Çorum 

Mustafa Fericl 
Trabzon Kayseri 

Ali Şükrü Rifat 
Kastamonu Kırşehir 

Dr. Suad Rıza 
Ergani Niğde 
Hakkı Vehbi 

Eskişehir 'Kjarahisarı Sahi'b 
Reis I Mehmed Emin Ali 

Karesi Saruhan 
"•-Mehmed Vehbi İbrahim Süreyya 

Karahisarı Sahib Mersin 
Hulusi Yusuf Ziya 

Gazianteb Bitlis 
Kılıç Ali Yusuf Ziya 

Kastamonu Dersim 
Yusuf Kemal Rainiz 
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Kütahya 
Seyfi 

Bayezid 
Atıf 

Burdur 
tsmail Subhi 

Yozgad 
Bahrî * 
Antalya 

Hasan Tahsin 
Bayrzid 
Şevket 

Van, 
Tevfik 

Karahisarı Şarki 
Memdiıh Necdet 

İstanbul 
Dr. Adnan 
Karesi 
Basri 

Trabzon 
Hüsrev 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Kütahya 
Cevdet 
Yozgad 

Ahmed 
Bursa 

Muhiddin Baha 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
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Bursa 

Şeyh Servet 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Edirne 

Mehmed Şeref 
Van 

Hasan Sıddık 
İzmir 

Yunus Nâdi' 
Biga 

Haredi 
Üsküdar 

Üsküdar 
Hüsnü 
Karesi 

İbrahim 
Bayezid 

Dr. Refik 
Ankara 

Şemseddin 
Tokad 

Mustafa 
Saruhakı 

Mahmud Celâl 
Kırşehir 

Yahya Galib 
İstanbul 
Ali Rıza 

Diyarbekir 
Feyzi 

(Muvafık sesleri) 
REİS — Atıf Bey hakkında bir kanun teklifi 

vardır. Bunun müstaeelen müzakeresi teklif edi
liyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret, 
kabul sadaları) Kabul edilmiştir. Celse! âtiye-
lerden birisinde müzakere ederiz. 

7. — MAZBATALAR 
i . — Hıyaneti vataniyeden yirmi bir mah 

müddette mahkûm Haralambosoğlu Mihail hak
kında Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası -

REİS — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Mi
hail ve rüfekası hakkındaki hükmün tasdikine 
dair Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

4.1338 0 : 1 
Adliye Encümeni mazbatası 

No. 25 > 
Hiyaneti vataniyede bulundukları iddiasiyle 

maznununaleyh olan Lâdik kazasının Manastır 
namı diğeri Kireçlik karyesi ahalisinden Papas 
Ha'ralamposoğlu Mihail ve Dimitoğlhı Döndü ve 
Kılimantioğlu Polhiron ve Panayot ve Hambos 
haklarında mahkûmiyeti mutazammm olarak ka-
zayi mezkûr Bidayet Mahkemesinden ita ve He
yeti Umumiyeden, havale kılınmış olan 7 Şubat 
1338 tarih ve 6 numaralı ilâm encümenimizce 
mütalâa ve tetkik olundu. 

İlâmın hulâsai münderecatı : Pontus Hükü
meti -teşkili hülyasiyle müsellâhan dağlara 
çıkarak çeteler teşkiliyle Hükümete karşı 
isyan eden Lâdik mmtakası Rum ahalisinin 
civar müslüman köylerini basarak ahalii Islâmi-
yenin haneLerini ihrak, emval ve eşyalarını ahiz 
ve gasp ve katil gibi efale cüret ve bu me-
yanda Kabacagöz karyesini ikinci defa basmak 
ve burada bulunan kıtaatı askeriyenin kuvvet 
ye miktarını tarassudeylemek üzere çete reisi 
Çakır'm emriyle firari Dimit.oğlu Döndü ve Kı
limantioğlu Pollffron ve Panayot'un tahtı hi
mayesinde gelerek karyei mezkûreyi bahçeler 
arasından tarassut ve tecessüs etmektelerken 
merkum Mihail'in derdest olunduğunu ve re
fiki Hambos'un kendilerini sevk ve himaye eden 
o sırada kıtaatı askeriye ile müsademe ederek 
kaçarı Dimitoğlu Döndü ve Klimantioğlu Pol
hiron ve Panayot'la firar eylediği maznunu 
mevkuf Mihail'in huzuru mahkemede sebkat 
eden ikrarı ve tahkikatı iptidaiye evrakı mün-
derecatiyle sabit olduğundan hareketlerine te
tabuk eden Hiyaneti Vataniye Kanununun ikin
ci maddesinin fıkrai saniyesinin mâtufunaleyhi 
olan Kanunu Cezanın kırk altıncı maddesinin 
fıkrai ulâsma tevfikan yedişer sene müddetle 
küreğe konulmalarına ve bunlardan Mihail 'in 
henüz on beş yaşını ikmal etmediği anlaşıldığın
dan Kanunu Cezanın kırkıncı maddesi delale
tiyle işbu yedi sene kürek cezasının rub'u olan 
yermi bir malh müddetle berayı ıslah hapsine 
Mihail hakkında vicahen ve diğerleri hakkın
da gıyaben karar verildiğinden ibarettir. 

Hükmü vicahiden dolayı tetkikatı lâzime 
bilicra icabı müzakere kılındıkta merkum Mi
hail hakkında sudur eden'hükmün cereyanı 
muhakemesi usule ve esbabı sübutiyesiyle ci 
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heti tatbikıyesi nev'i fiile mutabık bulunmuç 
olmakla hükmü mezkûrun tasdiki ittifakla ten-
sibolunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Biga 
Abdullah Azmi Hamid 

Kâtip Âza 
İsparta Kırşehir 

Hacı Mehmed Tdhir Sadık 
Âza Âza 

Dersim Batum 
Abdülhak Tcvfik 

REİS — Efendim, mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Mazbatayı reyi 
âlinize arz ediyorum. Söz istiyen yok. Adliye 
Encümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. Ka-
nr.nu Esasinin bâzı maddelerinin tefsirine dair 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası var. Tensi-
bederseniz ruznamcye alalım. Münasip bir za-

> 
manda müzakere edelim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Kanunu Esa
si esaslı bir surette tadilb muhtaçtır. Böyle 
birkaç maddenin tadiliyle olamaz. Muhtacı na
zardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Tadil yoktur. 
Tefsirdir, efendim. 

REİS — Evet, tefsirdir. Ruznameye alalım. 

ABDULLAH AZMİ B. (Eskişehir) — Mü
h i m d i r meseledir. Tabını teklif ediyorum. 

REİS — Peki efendim. Tabettiririz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Kanunu 
Esasinin esaslı bir surette tefsiri lâzımdır. Bu 
kürsüde ona paçavra denmiştir. Evvelâ o söz 
yalanmâlı, ondan sonra kanun tadil veya tef
sir, edilebilir. 

8. — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 
1. — Divânı Temyizi Askerî teşkiline dair 

kanun lâyihası ve Adliye ve Müdafaai Milliye 
encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, Divani Temyizi Askerî 
Kanununun müzakeresi kabul edilmişti. Onun 
müzakeresine başlıyoruz. Efendim maddeleri 
okutuyoruz, 

1338 C : 1 
27 . X . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askerî Divanı Temyiz teşkiline dair tanzim 

kılıp İcra Vekilleri Heyetinin 27 X . 1337 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuni
ye ve esbabı mucibe lâyihası ve merbutu cetvel 
sureti musaddakası raptan takdim kılınmıştır. 
İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasmı rica ederim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Iİarbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı Mucibcsi 
Vakti seferde alelûmum mahakimi askeriye

den sâdır olan ahkâmı cezaiyeyi tasdik ve ten-
fiz hususunda salâhiyeti vâsıai kanuniyeyi haiz 
bulunan ve maahaza işbu salâhiyeti sureti mut-
lakada istimale bir mecburiyeti kanuniyeleri bu-
lunmıyan kumandanlar mafevk bir heyeti hâki-
mecc tetkikine lüzum gördükleri ahkâmı cezai-
yenin Temyizen tetkikini talebetmekte ve henüz 
Divanı Temyizin teşekkül etmemesi hasebiyle 
bu misillû evrakı hükmiye bilâinfaz hıfzedil inek
te ise de şu hal bilâhara iktisabı beraet edecek 
birçok ümera ve zâbitamn müddeti medide şai-
bei töhmet altında kalmalarını veya bilâkis mür-
tekiboldukları cürmün sübutuna binaen tekaüde 
sevkı veya tardı icabedcnlerin senelerce bilâva-
zife Hazineden açık maaşı almalarını intaccyle-
mekte olduğundan ordunun zabite şiddetle ihti
yacı bulunduğu şu sırada bu kabîl zâbitandan 
beriüzzimme bulundukları tebeyyün edeceklerin 
bir an evvel istihdamlariyle ihtiyacın bir derece
ye kadar izalesini ve töhmetleri tahakkuk ede
cek olan ve elyevm zabit üniforması altında şu
rada burada imrarı evkat etmekte olan birtakım 
ceraim mürtekiplerinin de ordudan kat'ı alâkala
rının temini ve hususan vekâleti âciziye merbut 
bulunan bahriye divanı harblerinden sâdır olan 
ve noksanii teşkilât dolayısiyle tetkik ve infaz 
olunamıyau ahkâmı cezaiyenin de iktisabı kati
yetle kabiliyeti infaziyesinin husulü zımnında 
bir Temyiz Heyetinin vücuduna zaruret ve ihti
yacı katî mevcudolduğundan bu gibi evrakı tet
kikle mükellef bulunmak üzere muamelâtı adli-
yei askeriyede mütehassıs zevattan mürekkep bir 
divanın teşkili, için sureti merbut dokuz mad
delik kanunun teklifine mecburiyet görülmüş
tür. 

~8* 
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Hükümetin teklifi 

10.4 

Askerî Divanı Temyiz teşkiline dair lâyihai 
kanuniye 

MADDE 1. — Müdafaai Milliye Vekâletine 
merbut olmak ve bir askerî reis ile iki askerî 
ve iki adlî dört azadan mürekkep ve yalnız bir 
heyetten ibaret bulunmak üzere Askerî bir Di
vanı Temyiz teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Divanı Temyizde iki askerî, 
bir adlî üç âza mülâzimi bulunur. Bunlar sınıf
larına göre âza noksanını ikmal ederler ve le-
delhace umuru k'alemiyede dahi istihdam edile
bilirler. 

MADDE 3. — Divanı Temyizin müşaviri 
adlî sınıfından bir müddeiumumisi ile bir de 
muavini bulunur. 

MADDE 4. — Divanı Temyiz Reisi ancak 
Heyete Riyaset ve inzibatı idareyi temin salâ
hiyetini haizdir. 

İNÇADDE 5. —• Temyizen icra edilecek tet-
kikat usulü muhakemenin veyahut kavanini 
cezaiye ahkâmından birinin ihlâl edilip edilme
diğine münhasır olduğu takdirde askerî aza
dan birinin yerine adlî âza mülâzimi bulunur. 

MADDE 6. — Divanı Temyizi Askerî Kanu
nunun 11 ve 14 ncü maddeleri mucibince adlî 
âza ve müddeiumumi bulmak müteaşsir oldukta* 
işbu memuriyetlere 20 Ramazan 1333 ve 7 Hazi
ran 1336 tarihli Kanun mucibince Adliye Heye
ti Temyiziyesine âza okvbilmek salâhiyetini haiz 
zevat bairadei milliye tâyin olunur. 

MADDE 7. — Heyeti Umumiyeye sevkı icab-
eden esbap ile Divanı Temyiz Kanunu muvakka
tinin işbu kanunla kabiliyeti tatbikiyesi kalmı-
yan ahkâmı mülgadır. 

i 

MADDE 8/ —• îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 9. — î ş b u kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

27 Teşrinievvel 1337 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 

Erkânı Harbiyei Umumiye Fehmi 
Vekili 
Fevzi 
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Müdafaai Milliye Vekili 

Refet 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtf i 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi ' 
İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Divanı Temyizi Askerî Heyeti teşkili hakkın
daki Kanuna mütaallik Encümeni Adliye 

mazbatası 

Askerî bir Divan; Temyiz Heyeti teşkili hak
kında îcra Vekilleri Heyetince tanzim olunup 
Heyeti Umumiye karcriyle encümenimize hava
le ve tevdi buyurulmuş olan 27 Teşrinievvel 1337 
tarihli dokuz maddeden ibaret lâyihai kanuniye 
ile merbutu esbabı mucibe mazbatası daire na
mına encümenimize izam edilmiş olan Müdafaai 
Milliye Müşaviri Adlîsi Hâşim Bey huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe tanzim ve lâyihai kanuniyeye rap
tedilmiş olan esbabı mucibe mazbatasında alel-
ûmum mahakimi askeriyeden sudur eden ahkâ
mı eezaiyeyi tetkik ve tenfiz hususunda salâhi
yeti vâsîai kanuniyeyi haiz bulunan kumandan
lar mafevk bir heyeti hâkim ece tetkikine lüzum 
gördükleri ahkâmı cezaiyonin tetkikatı temyizi-
yeye tâbiiyetini talebetmekte ve Ankara'da bir 
Divanı Temyiz Heyeti mevcudolmadığmdan ev
rakı varide teraküm etmekle beraber tahtı mu
hakemede bulunup henüz hükümleri kesbi ka
tiyet edememesinden dolayı birçok ümera ve 
zâbitan açık maaşı almakta ve bilâhara iktisa
bı beraet etmeleri muhtemel olan bir kısım zâ-
bitanı askeriyenin de müddeti medide şaibei töh
met altında kalmakta olmalarına ve beriüzzim-
nıe bulundukları tebeyyün edeceklerin bir an 
evvel istihdamlariyle ihtiyacı hazırın bir dere
ceye kadar izalesi ve töhmetleri tahakkuk ede
cek olan ve elyevm zabit üniforması altında 
şurada, burada imrarı evkadetmekte olan bir
takım ceraim mürtekiplerinin de ordudan kat ' ı 
alâkalarını teminen bir temyiz heyetinin vücu
duna ihtiyacı katî olduğu beyan edilmektedir. 

Memuru mumaileyh müfadı mazbata daire
sinde izahatı muktaziye i ta ve yapılacak teş-
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kilâtm elyevm mer'i bulunan divanı temyiz teş
kili hakkındaki 1332 tarihli Kararnamei mu
vakkatin tazammun eylediği esasat dairesinde 
ve yalnız bir daireye maksur olacak olan işbu 
teşkilât münasebetiyle bütçeye bâr olacak yeni 
bir tahsisat ve masraf kapısı ihdas olunmayıp 
elyevm mamulünbih olan Müdafaai Milliye büt
çesinin kuyut ve erkâmı dairesinde icra edile
cek tasarrufatla teşkilâtı mephusamn vücuda 
gelebileceğini dermeyan etmiş olmakla encüme-
nimizce zatı meselenin müzakeresine iptidar 
odundu. Filhakika ümera ve zâbitanı askeriye
nin mü rtekib olduğu ceraimden dolayı divanı 
harbi daimîlerden luhuk edip re'sen veya isti- -
dayı mahsus üzerine temyizen tetkiki muktazi 
mukarreratı cezaiyei askeriyenin elyevm hük
mü mer'i ve cari olan Kararnamenin tazammun 
eylediği Temyiz Heyetince tetkiki lâzimeden 
olup İstanbul'la kat'ı rabıta üzerine fikdanii 
teşkilâttan naşi bu misillû ahkâmı sâdıranm 
mahal ve mercii tetkiki bulunmamasından esa-
satı mevzua dairesinde divanı harblerden veri-
legelmekte olan karar ve Ihükümlerin tetkik 
ve tasdiksiz kalmakta olması ve bu yüzden mür-
tekibi cürmoldukları mütebeyyin olan ümera 
ve zâbitanm usul ve teamülü askerîye tevfikan 
bilâvazife açık maaşı alması gibi zararı Hazi
neyi müeddi ahvalin vukuuna meydan veril
mekte ve iktisabı beraet etmeleri muhtemel bu
lunan bir kısım zâbitanm da şu sırada vücut ve 
hizmetlerinden istifade olunamamak gibi gayei 
vataniye ile gayrikabili telif halatın tahaddü-
süne imkân bırakmaktadır. Bu nikatı nazar
dan her sınıf müstahdemin Devlet üzerinde his
si mesuliyeti takrir ile lâzimei adeleti tatbika 
medar olmak üzere muvazenei umumiyece yeni 
bir masraf ihdasını istihdaf etmiyen teşkilâtı 
vakıanın lüzum ve vücudu müttefikan kabul 
olunmuş ve ancak icra kılınacak teşkilâtın bi--
hakkin nafi ve semaredar olabilmesi içîn heyeti 
hâkimenin teamülü askerî zihniyetinden bittec-
rit tam ve kâmil bir heyeti âdilei kanuniye ha
line ircaı teemmül olunarak divana dâhil ola
cak zevatın matbahı nazarı ihkakı hak ve te
mini adalet düstûruna münatif olması ve reisi 

mahkeme ile müddeiumuminin kavanini ceza-
iyemizde mevcut esasat dairesinde tedviri va-
zaif ve muamelât etmeleri suretiyle ahkâmı hu-
kukıyemizde tezat teşkil edecek vaziyeti mah-
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susayâ meydan verilmemek ve hassaten mes
lekî ihtisas ile dahilî divan olacak zevatın mah-
kemeı Temyize aza olabilmek için muktazi ev
safı haiz bulunmaları ve müşaviri adlilerden 
bu evsafı haiz olanların tercilhan intihap ve tâ
yini gibi şerait gözetilmek mülâhazasiyle Hükü
metçe teklif olunan lâyihai kanuniyenin birin
ciden altıncı maddeye kadar olan mevaddı ta-
dilen tedvin ve yedinci ve sekizinci ve dokuzun
cu maddeleri aynen kabul olunmuştur. Keyfi
yetin müzakeresi zımnında Müdafaai Milliye 
Encümeni muhteremesine tevdi olunur. 

26.11.1337 
vAdliye Encümeni Reisi . Mazbata Muharriri 

Erzurum Mebusu Canik Mebusu 
Celâleddin Arif Ahmed Nafiz 
Kâtip Âza " Aza 

Trabzon îçel 
Hafız Mehmed ' Ali Şevki 

Âza Âza 
Hamid Mustafa Sabri 

Encümenin kabul eylediği Divanı Temyizi Askerî 
teşkiline dair Kanun 

MADDE 1. — Bir reis ile dört azadan mü
rekkep bir divanı temyiz teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Divanın reis ve âzası Müda
faai Milliye Vekâletinden intihap ve bairadei 
milliye tâyin olunurlar. Reis ile iki âza asker 
ve diğer ikisi müntesibini hukuktan olacaktır. 
Bundan başka ikisi asker ve birisi müntesibini 
hukuktan olmak üzere üç âza' mülâzımı bulunur. 
işbu âza mülâzimleri sınıflarına göre âza noksa
nını ikmal ve ledelhace umuru kalemiyede is
tihdam olunurlar. 

MADDE 3. — Divanı Temyizin bairadei mil
liye mansup müntesibini hukuktan bir müddei
umumisi ve bir de muavini bulunur. 

MADDE 4. — Reis ve müddeiumumi UsulU 
Muhakematı Cezaiye Kanununun rüesa ve müd
deiumumilere bahşeylediği hukuk ve vazaifi ifa 
ederler. 

5. — Temyizen icra edilecek tetkikat Usulü 
Muhakemenin veyahut Kavanini Cezaiye ahkâ
mının ihlâl edilip edilmediğine münhasır olduğu 
takdirde askerî azadan birinin yerine müntesibi
ni hukuktan olan âza mülâzimi bulunur. 

— 86 — 
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MADDE 6. — Divanı Temyize âza ve müddei

umumi olabilmek için kanunu mahsusuna tevfi
kan Mahkemfei Temyize âza olabilmek evsafını 
haiz bulunmak lâzımdır. Müşaviri adlîlerden bu 
evsafı haiz olanlar tereihan intihabolunur. 

MADDE 7. — Heyeti Umumiye ile Divanı 
Temyiz kanunu muvakkatinin işbu kanunte ka
biliyeti tatbikiyesi kalmıyan ahkâmı mülgadır. f, 

MADDE 8. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun ierai ahkâmına 
Müdafaa! Milliye Vekili memurdur. 

Numara: 16 25 Kânunuevvel 1337 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiye tarafından Adliye ve Mü
dafaai Milliye encümenlerine havale buyurulan 
Divanı Temyizi Askerî Heyeti teşkiline dair İc
ra Vekilleri Heyetinin 27 . 10 . 1337 tarihli lâyi-
hai kanuniyesi ile Adliye Encümeninin bu bap
taki esbabı mucibesi ve melfufu muaddil kanun 
lâyihası mütalâa ve tetkik edildi. Filhakika ma-
hakimi askeriyeden sâdır olan ahkâmı cezaiye-
nin gerek silsilei meratibi askeriyeye tevfikan 
fırka ve kolordular nezdindeki tetkikat netice
sinde ve gerekse istidai mahsus üzerine Temyi-
zen niyeti icabedenlerin- halen bir mercii bulun
maması, Divanı harblerce sâdır olafc. ve Usulü 
Muhakematı Askeriyeye tevfikan tanzim kılınan 
bu kabîl evrakın muvakkat Temyiz Heyetince 
tetkiki henüz müfidolamıyacağı encümenimizce 
nazarı dikkate alınarak Adliye Encümeninin bu 
baptaki tadilâtı tamamen muvafık görülmüş yal
nız Temyizi Askeride bulundurulacak reisin 
ordu ve kolordu kumandanlıklarından birinin, 
âzalarının da fırka veya kolordu kumandanlığını 
ita eylemiş ve evsafı lâzimeyi haiz bulunan zevat
tan intihabı katî ve zaruri görülmüş ve müd 
deti hizmetlerinin iki veya üç senelik mua.vyen 
bir zamana inhisarı ve bu müddetin ordudaki 
hizmetlerine tekabül ettirilmesi ve maaşlarının d i 
muvakkat Temyiz Heyeti reis Ve âzalarının mu-
aşatı veçhile ve âza mülâzimlerinin üçer bin ku
ruş olmak üzere tesviyesi tensip kılınmıştır. 
Binaenaleyh Adliye Encümeninin kabul eyledi
ği lâyihai • kanuniyeye berveçhi âti mevaddm 
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ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisvekili Mazbata Muh. 
Amasya Trabzon 

| Ömer Lûtfi Hüsrev 
Kâtip 

Karahisarı Şarki 
Memduh Necdet 

MADDE 4. —- Divanı Temyizi Askerî Riya
setine ordu ve kolordu ve askerî âzalığına kol
ordu veya fırka ve askerî âza mülâzimligine alay 
kumandanlığını bilfiil ifa etmiş ve sicillâtı her 
türlü şa ibede niüberra ve evsafı lâzimeyi haiz 
bulunan zevatın tâyini şarttır. 

MADDE 5. — Divanı Temyizi Askerînin reisi 
ile askerî âzası ve âza mülâziminin müddeti hiz
metleri üç senedir. İşbu müddet ordudaki hiz
metlerinden addolunur. 

MADDE 6. — Divanı Temyizi Askerî reisi ve 
âza ve müddeiumumi ve muavinine muvakkat 
Temyiz Heyeti teşkiline dair kanunun altıncı 
maddesi mucibince heyeti temyiziye rüesa ve 
âza ve müddeiumumi ve muavinlerine verilen 
muhassasatın aynı ve Divanı Temyizi Askerî âza 
mülâzimlerine miralay muhassasntı verilir. Bu 
muhassasat Müdafaai Milliye bütçesinde Divanı 
Temyizi Askerî için muhassas tahsisattan tesviye 
olunur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
araya başka bir mesele girsin. Zira bu kanunu 
yeni aldık. Ondan sonra müzakeresini yapara. 

REİS — Efendim, bu ikinci tevziidir. Hattâ 
üçüncü. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — . Efen
dim bendeniz kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz söyliyeeeğim. Gerçi iptidaen bu kanun 
Heyeti Umumiyeden encümenlere havale edil
miş ve kabul edlimiş gibi görünüyorsa da madem
ki kabule iktiran etmemiştir, aleyhinde bulunabi
lirim. Efendiler hepimiz teşkilât ve israfattan 
ferden ferda şikâyet ettğimiz halde maattees
süf meselâ bütçenin filân faslından iki kâtibi, 
tayyedin. Deyince, efendim kâtiplerin tayymdın 
ne olur? Ve filân beylerden şunu keselim de ne
tice ne olur diye hepimiz itiraz ettiğimiz, halde 
neticeten onu kendimiz bertaraf etmekliğimiz 
lâzımgelir. Halbuki etmiyoruz. Ş'mdi bende-
nizce bu Temyizi Askerî Kanununun vaktiyle 
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müzakere ettiğimiz Şûrayı Devlet Kanunundan 
xbir farkı yoktur. Çünkü efendim, ortada bir iş 
vardır. Bunların işleri ortada kalıyor. Bu ka
dar zâbitan töhmet*altında kalıyor, bu kanunun 
uzaması doğru değildir. Bunlar için bir Divanı 
Temyizi Askerî teşkil edeLm. Hayır, bunlar 
için temyizi askerî değil, bendenize ^alırsa 
yeniden teşkilâta teşkilâtla mukabele etmekten
se, bu işi başka, suretle göre biLrmiyiz,? Göre-
mezmiyiz? Bunu düşünelim. Sonra Şûrayi Dev
let vazifesini gören bir encümen olduğu gibi 
bu mesele bir ihtisasa taallûk ettiği için, yine 
Meclisin M&daf aai Milliye ve Adliye encümenle
rinden müntahap dört azadan muhtelit bir en-
eümen teşkilini teklif ediyorum. Kanunun heyeti 
umumiyesinin reddini teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kara tahtayı 
okudunuz mu? Memurin Encümeni azasının içti
ma etmediğinden bahsediliyor. Davet talebo-
lunuyor. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, demincek 
kısa arz ettiğim mütalâat ve mâruzâtta bu ka
nunun esbabı teklifini ve bu teşkilâtın lüzum ve 
vücudunu muhtasaran arz ve izah etmiştim. Mü-
dafaai Milliye Vekâleti, yani hükümet bunu 
teklif ederken bir de kitabet dairesi namiyle bir 
masraf cetveli getirmişti. Bütçemizin teşkilât 
münasebetiyle fazla masraf ihtiyarına taham
mülü olmadığını bildiğimizden Müdafaai Mil
liye Vekilinin muvafakatiyle onu geriye aldır
dık. Binaenaleyh bu teşkilât münasebetiyle 
hiç bir masraf ihtiyar edilmiyecektir. Bu teşki
lât sırf Müdaf aaî Milliye bütçesinin içinden çı
kacaktır. Sonra efendim, bu bir ihtisas mesele
sidir. Adlî, askerî birçok mesailin halline ihti
yaç vardır. Binaenaleyh bu meseleyi biz Şûrayı 
Devlet hakkmhaki teşkilâta teşbihen hususi bir 
surette hal edemeyiz. Çünkü elde DİVanı Tem
yizi Askerî hakkındaki Kanun cari oldukça ve 
bu kanuna müsteniden divanı harbi / örfiler 
ifayı vazife ettikçe, bu divanı harbi daimilerin 
mercii olan Divanı Temyizi Askerînin teşkili lü
zum ve vücup tahtmdadır. Binaenaleyh bu ka
nun bilüzum değildir zfjnnmdayım. 

OSMAN B. (Kayseri) — Teşekkül etmiş bir 
Temyizi Adlî vardır. 

HAMİD B. (Biga) — öyle bir teşkilât yok- ; 
tur. ! 
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OSMAN B. (Kayseri) — israf at zamanı de

ğinilir. 
HÜSEYİN'AVNİ B. (Erzurum^ — Teşkilâ

tın ehemmiyetini inkâr etmek doğru değildir. 
Çünkü adlîden ve askerîden birçok âza alınmak 
suretiyle bütçeye bâr oluyor. Kanundaki rütbe
leri haiz olan zevat diye yazılıdır. Binaenaleyh 
bir ordu kumandanı ordu başında bulunurken 
bıîraya alacağız. Başkabir vazifeyi aynı zaman
da yapmak imkânı yoktur. Yalnız bizde denilir 
ki, asker kaydı hayat şartiyle maaş alıyor. Onun 
içjn o hizmette bulunmasın, bu hizmette bulun
sun. Her halde bir ihtiyaç vardır. Mahkemeye 
alınacak azaların yerlerini doldurmak için müra
câat edip ihtiyat zabitlerini alırlar. Her halde 
mutlak bir teşkilât vardır. Sonra bize müyesser 
olacak bir şey varsa o da mazinin yadigârıdır. 
Fikri hukuki başka memleketlerde doğduğu za
manlar bizde yalnız askerler her şeye aşina zan
nedilerek müntesibin hukuktan addedilerek Di
vanı harbler sırf zâbitandan teşekkül etmişti. ; 
İlmi hukuktan epeyce uzak bir mesafede mahke
meler vardır. Zannederim ki, kılı kıldan kırk 
yararcasma ilmi hukuk terakki etmiş iken, fenni 
askerî dairesinde askerlerin verecekleri hüküm 
bilmem ne kadar muşibolur? ^Ve bir doktor ra-
pom ancak istişari bir mahiyette, tenvir mahi
yetinde olduğu halde biz hâlâ askerleri böyle hâ
kim mevkiinde bulundurmak ıstırarında kalıyo
ruz. Efendiler; bir hırsız kilit kırıyor, çilingi
rin raporu mahkemede kabili tatbik oluyor. Fik
ri hukuk, ilmi hukuk başkadır. Askerî bir hata, 
mesolâ manevra yapılııken bir hata yapıldı. Bu
nun muhakemesinde askerler ymüşavir olarak bu
lunur. Yoksa sahibi hüküm olamaz. Daima gö
rüyoruz, ehlivukuftan bahsediliyor. Evet ehli
vukuf inkâr edilemez. Ehlivukuf dairesinde bir 
askerî cürüm olabilir. Fakat efendiler bir firari 
neferin yedi gün kıtasını terk etmesi - ki o mut
lak olarak kanlın icabıdır, idam edilir - bunun 
hükmü de ilmi hukukla mütevekkil bir adamın 
karariyle olur. Evet bugün Divanı harbdekiler 
kitabı daima bir yüzünden okurlar. Meselâ bir 
nefer yedi gün firar etti. Esbabı nedir? Bunu 
aramazlar. Yedi gün fiıar etmiştir diye iclam 
ederler. Bu sebepler araştırıldığında o neferden 
daha ziyade idam olunacak * kimseler bulunur. 
Bunları idrak edememek, kitabın bir yüzünü 
okumaktır. Fenni askerî dairesinde yerilecek 
hükümlerde istigari rapoılar nazarı dikkate 
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almır. Hâkimin kanaatini tevlideder. Yoksa 
onlar medarı hüküm olamaz. Bugün rica ederim 
tıbbi bir^cinayet vukubuluyor bunu tabipler mi 
muhakeme ediyor? Hayır, bunların muhaken^e-
si yine hâkimlere aittir. Yalnız buna ait ta-
biplerden delil aranır. Yani bu bapta kanaat 
tevlidcdecek delil istenilir ve almır ve onunla 
kanaat tenvir^olunabilir. Yoksa hüküm ne su
retle verilecektir? Hukuk tahsil etmemiş kim
selerden böyle mahkeme teşkili doğru değildir. 
Fırka, kolordu kumandanlığa, insana bu gibi de-
kaiki hukukiyeyi hiçbir zaman bahsedemez. Ve 
iptidai bir halde Mektebi Harbiyede değil Mek
tebi Hukuktan çıkan bir adam meslekinde te
rakki edemezse onun. bildiği hukuk da kendine 
hâkimiyet bahsedemez. Bunlardan tecerrüdedi-
niz. Bir mahkemenin azemetini takdir ederek 
zâbitanm efradın hukukunu da diğerlerinin hu
kuku gibi vikaye edeceğiz ve mukaddes tanıya
cağız. Bunları bihakkin fikri hukuk ile yetiş
miş zevatın eline vereceğiz. Rütbe kıdem al
tına sokulmak dünyadan silinmiştir*. Bu Kuru-
nuulâ ait zihniyetlerdir. Fikri hukukun doğ
madığı zamanlara aittir. Fikri hukuka ait cilt 
cilt kitaplar çıkmış; zabitler/bunlar ile iştigal 
edemez. Toptan Tüfenkten kırmaktan yetişmiş 
bir adam hâkim olamaz imkânı yoktur, timi 
hukukta okusa; ilmi hukuk bu hali ona vere
mez. Yalnız bir zabitin vaziyeti* karşısında yap
mış olduğu budur. Yapacağı da budur. Bunun 
hilâfında rapor veremez. Ve verdiği o rapor da 
hâkimin kanaatine yardım eder. Yoksa hükme 
medar olmaz. Biz bunu askerden değil, hukuk-
şinaslardan ayırırız ve temyiz ki : Evrak üzerin
de tetkikatım sapacaktır. Bu meselede zanne
derim, sivillerle askerlerin farkı yoktur. Her 
halde mahkemei temyiz mevcut iken mütehas
sıs iki kişi veririz. Onlar tetkikat yapar yeni 
teşkilâta lüzum yoktur. Divanı temyiz ile diva
nı askeride birdir. Daha ziyade bu gibi teşki
lâttan sarfınazar etmek mecburiyetindeyiz. Bir 
hâkim kumandan olamıyacağı gibi hiçbir ku
mandan da hâkim olamaz. İhtisas devrinde ya
şıyoruz. 

OSMAN B. (Kayseri) — Bravo Hüseyin Av-
ni Bey. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Adliye işlerine 
karışmak hiç işime gelmediği halde (gürültüler) 
çünkü adliyeci ve hukukçu döğilim. Fakat ma-
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ateessüf askerlik k i ; mühim bir fendir, asker
lik ki ; bizim hukukşinasların ve adliyecilerin 
bilmediği bambaşka bir meseledir. Elbette bun
ların saf fi haıbde kışlada, talimgahta ifa et
tikleri cürümleri tâyin etmek için askerlikçe 
vaktiyle yapılmış, kabul edilmiş ve mutena ve 
herkesin takdirine lâyık, her hükümette, her 
millette kabul edilmiş bir tarz olmak üzere, biz
de şüphesiz Divanı Temyizi Askerîyi asker eline 
verip adaleti tecelli ettirmelidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Çok şüpheli. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Zatıâliniz kalbi

nizde şüphe taşıyorsunuz. Ben böyle biliyorum. 
Çünkü bir askerin ne demek olduğunu bugün 
içimizde bulunan muhterem birçok ümera var
dır ki, onlar kadar ne anlarız, ne biliriz. Hattâ 
saffı harbden kaçmış olan bir efrat hakkında 
ne muamele tatbik edeceğimizi de anlamayız. Bir 
misal arz edeyim .ki, askerî kanunlarda bambaş
kadır. Bakınız ceza kanunamesinin (54) ncü 
maddesi diyor k i : Bir kimse hali harbde casus 
olarak yakalanır ve mülkiyeye teslim olunursa 
müebbet kürek cezası verilir. Fakat Askerî Ce
za Kanunnamesi diyor ki, ele geçtiğinde ve ta
hakkuk ettiği takdirde idam olunur. Bakınız 
mesele ne kadar birbirinden bambaşkadır. Bu 
nun için sureti katiyede Divanı Temyizi Askerî
yi askerlerin hukukşinaslarma tevdi etmeliyiz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Onların hukukşi-
nasları olmaz efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Askerlerden de hu-
kukşinas olur ki, senden benden ziyade bilirler. 
Asker dedik mi? Şüphe etmeyiniz onlar da ilim 
sahibidir, fen sahibidir. Senin kadar da oku
muştur. Ben arkadaşlarıma tavsiye ederim ki, 
eğer bu meseleyi mülkiyeye tevdi edersek başka 
türlü olur. Askerlere de rica ederim, mülkiyeye 
ait işlere-karışmasınlar. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Efendiler, her ka
nun için bir mahkeme teşkil olunmaz. Mahakim 
birdir. Bilhassa Temyiz Mahkemesi zaten as
kerliğin kendine mahsus birtakım dekaiki bu
lunduğundan dolayı ceraimi askeriyeye ait ay
rıca bir ceza kanunnamesi vardır. Bu ceza ka
nunnamesine atfen divanı harbler teşkil olun
muş. Bunlara da birer hukukşinas muavin 
terfik- ediliyor, birer müddeiumumi terfik edi
liyor. Bunları tamamiyle kabul ediyoruz. Bu su
retle bütün dekaiki askeriye itibariyle divanı 
harblerin vermiş oldukları neticei hükmü tet-
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kik için ayrıca kendilerinden bir mahkemei tem-. 
yiz istiyorlar. Bu mahkemei temyiz, hükmün 
ıtetkikiyle iktiran olunan delâili nü'kmiye d'e-
recei kâfiyede midir? Değil midir! Bunları tet
kik eçlip iyi ve fena olduğuna karar verecek, 
bu hükmü ya reddedecek veya tasdik edecek. 
Şimdi bunun için ayrıca divanı temyizi aske
riye katiyen lüzum yoktur. Çünkü Mahkemei 
Temyiz ihtısasatı hukukıyesi itibariyle kâffei 
mesaili haddei tetkikten geçirmek hakkına ma
lik ve o kudreti haiîz bulunduğuna nazaran bi
zim teşkil edeceğimiz Mahkemei Temyizi Aske
riye, «inin olunuz ki, divanı harblerden sâdır, 
olan hükmün Mahkemei Temyizin noktai nazarı 
nispetinde amik bir nazarla tetkik edemez. 

HAMDİ Ef. (Diyarbekir) — Memurin tını-
hakematı niye oraya gitmiyor? 

LÛTFl B. (Malatya) — Şimdi efendim, me
murin muhakematı netice itibariyle yine mah
kemeye gidiyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — "Yine adliyeye gi
diyor. 

LÛTFl B. (Malatya) — Yanlış düşünüyor
sunuz. O tetkikatı evveliyesidir. Hiç başka 
mahakim yoktur. Mütaaddit makahim yoktur. 
Mahkemei Temyiz vazifesini ifa eden Şûrayı 
Devlet, yalnız o maznunun mahkemeye şevki 
lâzımgelip gelmediğine karar verir. Yoksa hük
mü iıaiz olan kudret yine malıakimi umumiye
dir. Başka hiçbir mahkeme yoktur. Bu itibarla 
şimdi, sırf divanı harblerden sâdır olan ahkâmı 
zamani tetkikinde, kendisiyle beraber bulunmak 
ve Mahkemei Temyizin tetkik «deceği dekaiki 
askeriyede istişari bir vaziyet almak üzere, 
Mahkemei Temyiz Dairesinde askerî erbabı ih
tisastan iki memur bulunduımak ve esnayı mü
zakerede onların da alâkacşar olması, mesele
nin bütün ve hususiyle daha amik tetkik, da
ha mükemmel bir surette hakaike kesbi ıttıla 
edilmesini mucip ve bu suretle maksat temin 
edilmiş olur. Yok; bu cihet böyle değil de 
maksat, temini hukuk ise emin olunuz ki; Mah
kemei Temyizin* bu tarzda icra edeceği tetkikat-
ta temin edeceği hakkı, bizim bu teşkil ede-
ceğimiz Temyizi Askeriye temin edemez. Çün
kü onların bu gibi tetkikatta ihtisasları yoktur. 
Her kimi tâyin edersek, hariçten gelmiş bir 
adam gibi tetkik edecek. Bunda dekaiki aske
riyeye vukufu varmış, âmenna, Fakat dekaiki 
hukukıyeye ve usulü muhakemeye vukufu yok. 
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• Bir Mah'kemei Temyiz reisi ve azasının. göste

receği vukuf nispetinde, bugün hariçteki mes
lek erbabından vukuf gösterecek hieibr kimse 
yoktur. Bunun için bu teşkilât zait birtakım 
mesarifi iltizam edecektir. Bu mesarifi zaideyi 
kabul etsek bile temin etmek istediğimiz mak
sadı temin ederaiyeceğiz ve hukuk zayi olacak. 

"Masraf da üste gidecek. Bunun için, umumu
nuz elinizi vicdanınıza koyunuz ve düşününüz. 
Bu teşkilâtı zaideye lüzum yoktur. Bu kanu
nun reddini teklif ederim. 

CEMAL Pş. (İsparta) — Efendim; bendeniz 
Divanı Temyizi Askerî için yapılan bu müzake-
rattan ve arkadaşların söylediklerinden anladı
ğım; divanı temyizi askeriyeye lüzum yoktur. 
Evrak, Mahkemei Temyize gitsin deniliyor. Fa
kat şunu da düşünmelidir ki; bizim askerî mu-
hakemat, sivil muhakemat derecesinde değildir. 
Bir divanı harbden geçer ve sonra divanı temyi
ze gideı\ İstinafı filân yoktur. Mahakimi adliye 
de*ecatma tâbi değildir ki, Mahkemei Temyize 
gitsin, 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Paşa! Askerlikte 
mesuliyet var mı? ' 

CEMAL Pş. (Devamla) — İkincisi Hüseyin 
Avni Bey biraderimizin söylediği gibi, divanı 
temyizi askerîye iki tane müşaviri askerî kon
sun, Ha divanı temyiz yerine Mahkemei Temyize 
iki tane müşaviri aSkerî gidecek, ha divanı tem
yizi askerîye iki tane sivil gidecek. Askerî nra-
hakematm da dekaiki hukukiyesi aynidir, aske
rî muhakemat da malûmuâliniz her yerde oldu
ğu gibi; ceza ile mükâfatta sürat lâzımdır. As
kerî muhakematm en büyük dakik noktasi işin 
süratindedir. Mükâfatta seri olmalı, mücazatta 
seri olmalı. Cezanın ve mükâfatın seri olması 
için de kademeler azdır. Her hangi bir zabit ve
ya bir nefer hakkındaki muamele evvelâ divanı 
harbe, divanı harbden sonra divanı temyizi as
kerîye gider. Divanı temyizi askerî evrakı tet
kik eder. O son hükmü vermiş demektir. Hü
seyin Avni Beyin buyurdukları gibi muhakeme 
bir olmak için bütün teşkilâtı değiştirmek müm
kün ise değiştirilir. Fakat elyevm mahpusta 
bulunan ve hakkı kaybolmuş birçok zâbitan mev
cuttur. Eğer bu müzakereyi talik ederseniz on
ların hakları da muallâk kalır. Madem ki, te'klif 
olunan bu teşkilâtta yeni bir masraf yoktur, 

| bunu kabul buyurun, bu iş bitsin. Sonra bu hu-
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susta esaslı bir şey yaparsanız onu da kabul 
ederiz. " 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMÎD B. (Biga) — Efendim, had
dizatında Divanı Temyizi Askerî lâğvedilmiş de
ğildir. İstanbul ile kat'ı alâka edilmesi üzerine bu 
teşkilât İstanbul'da kalmış ve her nasılsa o za
mandan beri burada teşkil edilmemiş. Fakat o 
teşkilâtın istilzam ettiği umur burada ePan ya-
pılagelmekte bulunmuştur. 

Saniyen : Esbabı mucibe mazbatasında da 
arz ve izah edildiği veçhile; bu teşkilât için Mü
dafaai Milliye bütçesine yeniden hiçbir masraf 
kabul edilmiş değildir. 

Salisen: Divanı Temyizi Askerînin cihetin ih
tisas da kabul eder. 

Sonra bir şey daha arz edeceğim efendim; geçen 
sene zarfında Mahkemei Temyiz İstida Dairesine 
(2 860), Ceza Dairesine (2 200), Hukuk Daire
sine (4 173) iş gelmiş. Rica ederim, bu kadar 
mesalihi azîme ile iştigal edegelmekte olan bir 
mahkemeye nasıl olur da ikinci bir vazife daha 
tevdi ederiz. 9 

Heyeti Celilenize bu hususta iki şekil arz edil
miştir. Birisi Adliye ve diğeri Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifidir. Biz teklifimizle teşkilâ
tı daha kanuni ve daha adlî bir şekle koyduk ve 
nüfuzu askerî şaibesinde de mahkemeyi tenzih 
ettik.. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Askerî En
cümeninin teklif atı nüfuzu askerîyi daha ziyade 
haleldar ediyor. 

HAMİD B. (Biga) — 6 ncı maddeyi okuyo
rum, efendim. (.Divanı temyize âza ve müddei
umumi alabilmek için kanunu mahsusuna tevfi
kan Mahkemei Temyize âza olabilmek evsafını 
haiz bulunmak lâzımdır. Müşaviri adlîlerden bu 
evsafı haiz olanlar tercihan intihabolunur.) 

Sonra efendim, ikinci maddede divanın reisi 
ile azasının intihabatmdan bahsedilmiştir. Müda
faai Milliye Encümeni teklifinin dördüncü mad
desinde; «Divam Temyizi Askerî Riyasetine 
ordu, kolordu ve askerî âzalığma kolordu veya 
fırka ve askerî âza mülâzimliğine alay kuman
danlığını bilfiil ifa etmiş ve sicili âtı her türlü 
şaibeden müberra ve evsafı lâzimeyi haiz bulu
nan zevatın tâyini şarttır», deniliyor. Bu cihet 
intihabedilirse muamelât daha müfit ve daha 
müsmir bir hale gelir. Maksadımız bundan iba
rettir. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Beyefendi; 

ciheti askeriyede mektebi hukuktan mezun zevat 
halen yoktur. Vaktiyle tatbikat yaptırılıyor idiy
se de elyevm bu cihet de mühmel kalmıştır. Di
vanı Temyizi Askerîye reisi olmak için ordu ve 
kolordu fhımandanlığmda bilfiil ifayı vazife et
miş, her kademede iyfayı hizmet etmiş, hüsnü-
sıyt ve şöhret kazanmış zevatı intihabetmeyi 
şart koymuşlardır. Aynı zamanda Müdafaai 
Milliye Encümeninin beşinci maddesi mucibin
ce, müddeti hizmetlerini, ordudaki hizmetlerin
den addetmekle, Müdafaai Milliye Vekâletinin 
teşvik ve terhip yollu telkinatma tâbi olmama
ları temin edilmelidir. Yoksa mutlaka mektebi 
hukuktan neşetetmiş olması yollu bir kayıt la
zımsa onu bilmiyorum. ^ 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, eski Diva
nı Temyizi Askerî Kanunu mucibince, mahkeme 
riyasetini iyfa eden zat; harbiye nazırının vekili', 
sıfatiyle muhakemenin intizam ve hüsnü cereya
nını temin ile mükellef olup, hükme karışmak
tan ziyade, gayrimüsmir bir korkuluk vaziye
tinde duruyordu. Biz bu ciheti de tadil etmek 
suretiyle muamelâtı daha amelî ve daha müfit 
bir şekle koymak istiyoruz.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim buyurdunuz ki; Divanı Temyize ait şu ka
dar bin muamele var... Evet, fakat mahkemele
rin sebep ve hikmeti teşekkülü itimadı âmme
dir. Yoksa masarif meşe1 esi değildir. Biz bir 
neferin hakkı için daha birkaç bin lira feda ederiz, 
millet de feda eüsr. Bu zamanda aranılacak me
sele; kat'ı merahil ile, terfi ile değil.. Biz Mah
kemei Temyize ş^ ve şu derecede hâkim olan
ları intihabediyoruz. Maksadımız ilmi hukuk 
namına, meslek namına ve herkesin adalete 
muhtacolması dolayısiyle onların da hukukanun 
sıyaneti içindir. Encümenin de bu noktayı na
zardan düşünmesi lâzımgelir. Çünkü bu Divan, 
bir heyeti askeriye, bir erkânıharb heyeti değil, 
bir mahkeme heyetidir. 

HAMİD B. (Biga) , - Malûmuâliniz hej teş
kilâtımız maslahatın nevine göredir. Ve nev'e 
göre değişir. Seriye ve Ticaret mahkemeleri gibi 
bu iş de bir ihtisas meselesidir. Binaenaleyh 
ayrı bir teşkilâta ihtiyaç vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. .(Trabzon) — Efendim, Hü
seyin Avni Bey biraderimizin noktai nazarları
na kısmen iştirak ediyorum.. Fakat Hüseyin Av-
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ni Bey biraderimizin söylediği gibi bu ınesele I 
umumi bir şekilde de değildir. Hüseyin Avni 
Bey hukuk meselesi için ihtisastan bahis buyur
dular. Bir askerî mesele hakkında hüküm ita
sını hukukşinasanm istişaresine bıralspıak isti
yor. Bence bir hukukşinas meslekinde ne kadar 
mütahassıssa ve onun işine başkasının karışması 
nasıl münasip değilse, bir askerin de, mütahas-
sıs olduğu nikat hakkında ona karışmak müna-
sibolamaz. Binaenaleyh Ijîüseyin Avni Beyle 
müşterek olduğum nokta, eeraimi âdiyeyi ma-
hakimi nizamiyeye ve Temyize verebiliriz. Fakat 
askerliğe mütaallik birtakım mesail ve mevat 
vardır ki, Mahkemei Temyiz âzası, bu gibi me-
sailde mütahassıslarmdan rapor almak suretiy
le dahi bir kanaat hâsıl edip hüküm ita edemez
ler. Bu mesele o kadar ayrı bir meseledir ki, me
selâ; bir berriye divanı harbi, bir bahriye zabi
tinin yapmış olduğu mesleke ait bir cürmü tah
kik ve tetkik edemez. Bunlar kolay mesail değil
dir. Bahusus önümüzde birçok misaller var. İh
tisas itibariyle biliyoruz ki; ticaret mahakimi ve 
daha buna mümasil birçok mahakim \ardır. 
Eğer bunlardan maksat sırf hakkın muhafazası 
ise o vakit 077le muhtelif ihtisas mahkemelerine 
lüzum yoktur. Hepsini, her meseleyi bir mah
kemeye verebiliriz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu taksimi 
amal meselesidir. 

ALI ŞÜKRÜ B: (Devamla) — Bu da taksi
mi amaldir. 

ikinci bir mesele: Hüseyin Avni Bey birade
rimizin noktai nazarları belki tetkik edilecek bir 
mahiyettedir. Fakat bu ancak bir divanı harb 
teşkilâtı mevzuubahsfedildiği zaman yapılabilir. 
Biz divanı harb teşkilâtı için bir kanun yapmı
yoruz, mevcut divanı harblerin mercii olacak bir 
merci arıyoruz. Eğer divanı harb teşkilâtı hak
kında bir kanun yapılmış olsaydı o vakit Hü
seyin Avni Beyin noktai nazarını düşünür ve 
eeraimi âdiyeyi mahakimi adliyeye verir, yal
nız ihtisasa aidolan eeraimi de bir divanı harbe 
bırakabilirdik. Fakat bugün askerî mesaille işti
gal eden birçok divanı harbler mevcuttur. Muha-
kemat icra etmiş ve hüküm ita etmiştir ve bu 
hükümlerin temyizini bekliyen birçok zevat var
dır ki, bunların içerisinde hakikaten mücrim 
olanlar bulunabileceği gibi birçok masumların 
hukuku da kaybolmaktadır. Sonra Hüseyin Bey 
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I biraderimiz burada söylemişti ki, bu kadar iş 

gelmiştir. Ben eminim ki, bu işlerin nısfı ya çık-
i mıştır veya çıkmamıştır. Bunların üstüne tekrar 

iş yığacak olursanız zannederim, hukuk zayi 
olmuş olur. Bence bu Divanı Temyizi Askeriyi 
kabul etmek için en mühim bir nokta, demin arz 
ettiğim gibi, ihtisas meselesidir. Efendiler, bir 
hukukşinas mütahassıstır. Kendi işine hiç kim
seyi karıştırmaz. Fakat bir asker de mesaili as
keriye itibariyle mütehassıstır. Müşaviri adlîler 
askere eeraimi âdiye için hukuk noktai nazarın
dan lâzımgelen vesayada veyahut ve teminatta 
bulunmak için girmişlerdir. Fakat müşaviri ad
lîler sırf mesleke mütaallik olan mesaile ağzını 
açıp da karışamaz. Çünkü bilmez, ihtisası mese
lesi bir raporla, iki raporla anlaşılacak basit bir 
mesele olsaydı askerlerin bu kadar okumalarına 
lüzum kalmazdı. Demek isterim ki ; hukukşinas-
lar için vâridolan asker için de varittir. İhtisası 
meselesi asker için de lâzımdır, yani Divanı Tem
yizi Askerî lâzımdır ve yalnız bu bizde değil, 
her yerde mevcuttur. « 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Askere 
ayrı, diğerine ayrı mahkemeler teşkil edilecek 
olursa yakında demirciler ve kömürcülere de 
mahsus birer mahkeme teşkil edilmek lâzımgoiir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Evet dediği
niz o mahkemeler kurulacak, çilingirler, kömür
cüler mahkemesi kurulacak... Allah o günü ba
na göstersin. 

HAMDI Ef. (Diyarbekir) — Yaşasın Menıiş 
Çavuş! 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim 
zannediyorum mesele tenevvür etmiştir. Divanı 
harblerin bâzı zevat ve efrat hakkında verdik
leri hükümleri neticelendirmek için bir mahke
meye lüzum vardır. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, 
mevcut ve muayyen olan. bir Temyiz Mahkemesi 
olsun. Bendeniz, mahakimin vahdeti esasına 
geçefoil'nre'k im'kânı olduğu takdirde bunu 'ke
mali samimiyetle kabul edeceklerin birincisiyim. 
Fa'kat her şeyde 'bir istidat, 'bir imkân vardır ve 
(bu istidat ve imkân bugün hâsıl olmuş mudur? 
Yo'ksa olmamış mıdır? Meselenin fou cihetini 
düşünmek lâzımdır. 

Şükrü Beyin pe'k güzel izah ettiği veçhile, 
efradı askeriyenin veyahut zabıtanı askeriyenin 
ahaliyle olan dâvaları alelûmum mahak'Jmde 
'hallolunmaktadır. Yalnız bir darütterhiye olan 
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'kışlanın içerisinde, ordunun içerisinde, sırf as
kerler arasında vu'kua gelen ve askerî mahiyet
ken ibaret olan askerî ceraimin nasıl ki, «bir aile 
jpod'ori ailesi içerisinde bulunan efrat üzerinde 
(bir hakka malikse, hu ordu teşkil olunalıdan he
ri, 'bu askerlik teşkil olunalıdan beri de bu hak 
onların 'başında -bulunan âmir ve zabitlere veril
miştir. Bu hakkın biraz daha geniş mikyasta tem
yiz ve tâyini için bir merci bulmak lâzımgelmiş-
tir. Bu merci, (bu meselede derecei saniyede, bir 
•mevtan ihtisastır. Şükrü Beyefendinin yine pek 
güzel izah ettikleri veçhile; her hangi bir mev
zii askerînin 'terkini mucibolan sebep üzerinde 
Ali veya Veli tarafından veyahut mahallinde ve
rilen her hangi lb:r raporun şekli üzerinde er
babı hukuk tetki'kat icra edebilir. Fakat «keli
meler altında öyle baıkayı'k vardır ki, 'bunu, o 
sanatı bilenler anlar. Eğer buna hüküm verecek 
h?Jk\m bu nevi vakayii görmüş, 'başından geoir-
mi'ş «bir adam olursa >onu kendi mahâyeti takdi-
riy esiyle görerek ruhuna göre hüküm verebilir. 
Binaenaleyh hükmü, hukukun «mahiyetinden, 
yani h.?Jk 'kelimesinin şümulünden anhyan kim
seler •verebilir. Hükmü ancak takdir eden verir, 
edem iyen veremez. Bu mesele «fradı âdiye nin 
münasebatı âdlyesinden ibaret delildir. Bir sa
natın münasebatmelan ibarettir. Eğer biz inşal
lah, memleketimizde 'herkese 'mahsus bir darüt-
terbiye olan orduda başka bir devre doğru gider 
ve 'memleketimizde «bunu tamimi edebilirsek o za
man ben de bunu maalmemnuniye alkışlıyaca-
ğım bu imkânı görürsem... ( İhtisasa, bizzat ilme 
taallûk eden hususatta erıliabını tahyir buyuru
nuz ve bunu boşu boşuna tahyir etmiyoruz. Bu
nu, erbabı hukuk ve ihtisastan, mevcudolan ze
vatın nısfını mektebi hukuktan mezun olanlar
dan tâvin ediyoruz 'ki, hukuk noktai nazarından 
aşabildikleri kadar aşsınlar ve diğerleri de lü
zumu kadar kanaat hâsıl edebilsinler ve «bu^mak-
satladır ki, bunun reisi askerden olmuştur. Ve 
illâ reis bir Ihâkim olabilirdi. Lâalettâyin bir 
ehli hukuk. Binaenaleyh tekrar ediyorum, Tem
yiz için ihtisas lâzımdır ve ihtisasta da ehil adam 
bulunmak şarttır. 

Şimdi Mahkemei. Temyiz içerisinde iki tane 
asker âza ilâvesiyle bunun halledilmesi mesele
sine gelince, bunun kabil olamıyacağı sunun
la sabit-oluyor ki, askerîden bir reis lâzımdır 
ki, mahiyeti takdiriyeşi musibolabilsin. îşte 
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efendiler, bu münasebetle Divanı Temyizi As
kerî teşekkül ediyor. Masraf meselesine gelin
ce: Biz de buriu vaktiyle, encümene geldiği va
kit çok düşündük. Bir şekil ve masraf yapmı-
yalım, iş görülsün, dedik. Evvelâ baktık Mah
keme! Temyize, orası bu memleketin kendisine 
verdiği mesaili hukukiye ve cezaiyeyi ancak 
halle yetişebilecektir. Tomar tomar iş vardır 
başlarında... Binaenaleyh her hangi birinin üze
rine iki âza ilâve ederek oturun, bir tarafta 
asker işlerine bakın, desek, askerî işler sürün
cemede kalacaktır. Halbuki Paşa Hazretleri
nin buyurdukları gibi, mesaili askeriyede sü
rat lâzımdır. Süründürmemeli, derhal hükmü
nü vermelidir. BinaenaleyCı açıktan iki hukuk 
âzası lâzımdır. Bu iki azayı bulduk mu başına 
bir zat koymakla hem ihtisas temin, edilir ve 
hem iş yürür. Binaenaleyh Duyurulduğu gibi 
ne fazla masraf, ne zait şey vardır ve bugü
nün işini görmek için başka çare yoktur. Ama 
inşallah hukuk mesailinde başka şekiller ve 
memleketimizde başka türlü eşkâl hâsıl olur, 
o zaman memleketimizde bunların hepsi Mah
kemei Temyizin salâhiyeti içerisine dâhil 'ola
bilir. Ben onu her halde uzak bir şey görüyo
rum. Evvelemirde memleketimizde hüküm için 
mevcut esasları hukukiyûn birleştirsinler. Biz
de kaç mahkeme vardır? Binaenaleyh evvelâ 
yapılacak işleri bu noktai nazardan tetkik ve 
bu gibi noktaları tamik ederek, kudreti Cıuku-
kiyemizi tevhit ve tesbit ederek hukuki kanun
larımızı ona göre yapalım; adalete teşne olan 
halkı doyuralım. Ondan sonra ciheti askeriye
mden alınız; istediğiniz gibi yapınız. 

HASAN BA'SRl B. (Karesi) — Adliye Ve
kâletinin bu hususta biraz izahat vermesi lâzım
dır zannederim. Çünkü Mahkemei Temyizin işi 
çoktur deniliyor, azdır deniliyor. Onun için 
izahat verilmelidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Şimdiye kadar 
söz söyliyen rüfekayı kiram kamilen maddeye 
dair söylediler, heyeti umumiyesine ait söy
lemediler. Onun için heyeti umumiyesi, zanne
derim, kabul edilecektir. Heyeti umumiyesi ka
bul edildikten sonra birinci maddede asker 
mi olsun, müntesibini hukuktan mı olsun1? diye 
müzakere edilir. Onun için bendenizce evvel 
emirde heyeti umumiyesinin reye konularak 
kabulü halinde, birinci maddenin müzakeresine 
geçilmelidir 
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ÖMEE LÜTFİ B. (Amasya) — Efendim 

Divanı Temyizi Aökerî Kanununu kabul edip et
memek meselesi, divanı harpleri kaldırıp kaldır
mamak meselesidir. Zannederim divanı harbler 
uıevcudoldukça ve bunların usulü muhakeme
leri, usulleıindeki esasat baki kaldıkça Diva
nı Temyizi Askerînin vücudu şarttır ve va
ciptir. Faraza kavanini âdiyede katiyen cü
rüm teşkil etmiyen birçok şeyler vardır ki, 
kavanini askeriyede cürümden maduttur. Mese
lâ burada bir adam otururken, gezerken uyuya
bilir. Hiçbir şey lâzımgelmez. Fakat bir nö
betçi neferi nöbet yerinde uyuyacak olursa sı
rasına göre idam dahi edilir. Kezalik birisi di
ğerini darbederse mahkeme! adliyede alelade 
bir ay hapis, bir lira cezayı nakdî verir. Fakat 
bir, madun bir ^mafevki darbedecek olursa cür-
mün mahalline ve zamanına göre tard ile be
raber idama kadar gidebilir. Bir madunun ma-' 
fevkine el kaldırması idamı da mücibolabüir. 
Esasen ruhu, temeli ve binası şedit bir inzibata 
müstenidolan orduda bu inzibatı muhafaza ede
bilmek için yalnız bizim orduda değil, dünya
daki bütün orduların bidayeti teessüsünden be
ri kabul edilmiş birtakım şiddetli kavanin var
dır. Bu kavanini zihinlerde massettirmiş insanlar 
tarafından hüküm verilmek lâzımdır. Yoksa m-
hakimi adliyeye, mahakimî nizamiyeye verir
sek ve bunu da Adlî Divanı Temyize rapdeder-
sek netice çıkmaz. Şu halde mademki, henüz 
memleketimizde divanı harbler kaldırılmamış
tır ve kaldırılamaz. Divanı Temyizi Askerinin 
vücut ve ademivüeudu münakaşaya değmez zan
nedelim. Bendeniz maddelere geçilmesini teklif 
ediyorum. 

HACI TEVFİK E l ' (Kânğırı) — Efendim 
bu Divanı Temyizi Askerî; benim yine asker
lerden işittiğime göre, yalnız hükümdara tâbi 
olan* askerlikte mevcutmuş. Meselâ Almanya 
gibi. Emperyalist hükümetlerde (Anlıyamadık 
sesleri)^ Yani millî hükümetlerde askerî temyiz 
işleri yine millî dairede rüyet olunurmug böy
le diyorlar, bunu askerler iyi bilirler. Ben simli 
sorarım asker arkadaşlarımıza: Bizim şimdi as
kerliğimiz millî midir? Değil midir? Tabiî millî
dir. Millî bir askerliktir. Tabiî millî bir temyize 
tâbi olmalıdır. 

İkincisi buyuruyorlar ki; bu Divanı Temyiz 
teşkilâtı masrafa tâbi değil.. Efendiler beş âza, 
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bir reis bulunuyor. Sonra buna mütahassıs ze
vat lâzım, ketebe lâzım. Her halde bir Divanî 
Temyizi Askerî 30 kişiden aşağı bulunmaz. O 
otuz kişinin maaşı yine askerî bütçeden varile-
cek ki bu, umumi bütçeden çıkacak. Bu zevatı 
biz kendilerinin yetiştiği dairede istihdam etsek 
de istifade etsek olmaz mı? Bizim bir Mülkiye 
Temyiz Dairemiz var. Buna erbabı ihtisastan iki 
asker de ilâve edersek kifayet etmez mi acaba? 
Bu fazla teşkilâta ne lüzum vardır? Gösterdik
leri sebep, sebebi âdidir. Teşkilât yapmaktan iba
rettir. Geriye doğru gitmektir, ileriye gitmek 
değildir, hep emperyalistliktir. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) .— Arkadaşlar 
burada asker olmıyan mebus arkadaşlarımız ta
rafından serd edilen bâzı mütalâat vardır ki .bu 
mütalâata karşı ben de eski bir asker sıfatiyle, 
bir asker ruhiyle bâzı sözler söylemek istiyorum. 
Hüseyin Avni Bey buyuruyorlar ki; askerî uıı-
hakira riyasetinde ve âzalıklarmda hiçbir asker 
bulunmamalıdır. Mademki bu mesail sırf mesaili 
hukukiyedendir sırf hukuk kitaplarına ve hukuk 
nazariyatına mmstenidolduğundan mütahassıs ı 
tarafından halledilmelidir. Bendeniz eski bir as
ker bulunmakla beraber, ledelieap Hüseyin Av
ni Beyden daha ziyade hukukşinas olacağım. 
Bendeniz Hüseyin Avni Bey biraderimizi daha 
fazla temin ederim ki; milletler arasında bile 
tahaddüs eden mühim ihtilâfat hiçbir vakitte 
müsellâhan halledilmeye muhtacolmasın; ordu
lara ihtiyaçolmasm, bunu arzu ederim, işte bun
dan dolayı .Hüseyin Avni Beyden daha ziyade 
hukukşinas oluyorum. Kezalik, yine Hüseyin 
Avni_ Bey biraderimizden daha ziyade hukuk
şinas oluyorum ki, memlekette hiçbir yer yok
tur ki adat her şeye galip gelsin ve hiçbir zaman ih
tilâf müsellâhan halledilmiş olmasın. Görülüyor ki 
ben bir asker sıfatiyle ledelieap, sözle* hukukşinas 
bir arkadaşımdan daha ziyade hukukşinas oluyo
rum ve Salâhaddin Bey arkadaşımın dediği gibi; 
bunun fiilen kabiliyeti tatbikiyesi var mıdır? 
Memlekette vahdeti mâhakim tesisinin dev
ri gelmiş olsa veyahut tahtı imkâna girmiş 
olsa bu noktada hiçjbir noktai ihtilâfımız kal-
'mıyacaiktır. Fakat 'hâlâ Divanı harbler vardır 
ve Divanı ıharblerin şimdiki halde ve bâzı es-
'bapla muhafazası lâzımdır. Şimdi, bunların fev
kinde bir Divanı Temyizi Askerî lâzım mıdır? 
Değil midir? Malûmunuzdur ki : Hukuk deni
len şey, 'bilhassa, -askerlik âleminde, yalnız hu-
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ktfkşinasların hukuk kitaplarında tedvin -ettik
leri nikatı tatbik etmekle kalmıyor. Bir de as
kerlik âleminde, ordu saflarında öyle hukuk ca
ridir ki, yani asker âleminde ve efrat arasında 
•öyle muamelât vardır ki, bu muamelâtı bi'hak-
kin takdir edebilmek ve memleketin yegâne mu
hafızı olan ordunun zaptu raptı için, bâzı as
kerî mülâhazatı nazarı dikkate almak lâzımge-
liyor. Bu mülâhazat ancak askerlik ruhunu ta
şıyanlarda bulunabilir. Hüseyin Avııi Bey bira
derimiz, 'kumandanlarımıza' sureti nazikânede 
cellâtlık isnadettiier. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) _ Hayır 
estağfurullah Paşam! Kumandanlar ımemleketi-
ınize 'taarruz eden dü'şımanlarımızı kesmekle if
tihar ederler. Cellâtlık kelimesi yanlış anlaşıl
mış; ben böyle söz söylemedim. 

TUNALI HÎLMÎ fB. (Bolu) — Paşam ma
zur- görün, süreü lisan vâki oldu. 

YUSUF İZZET PŞ. (Bolu) — (Hu cellâtlık 
sözünün... 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Geri alı
yorum sözümü öyle bir şey varsa.. Binaenaleyh 
asker benim iddiamla iftihar eder, bendeniz de 
askerim. 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Binaenaleyh mesaili hukukiye ve me
saili askeriye sırf nıaha'kimi nizamiyede olduğu 
tarzda cereyan etmez. Onda öyle ııiikat nazarı 
itibara alınır ki, ordunun zaptu raptı ve bir 
zabite verilmesi lâznngelen şeref, 'haysiyeti as
keriye gibi itikat fevkalâde haizi ehemmiyettir, 
ordu ruhunu taşıvan insanlar tarafından bi'hak-
kin takdir edilebilir. Bununla beraber askerî 
divanı harblerin hükmü, Müdafaai Milliye En
cümeni Reisi Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi, gayet seri olmak lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Oluyor 
mu P«<?a.Tn 1 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Oluyor efen
dim. 

"MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Zannet
mem. Simdi isnat-edeceğim. 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) - - Orduya 
gidiniz de görünüz. Efendiler! öyle mesail var
dır ki, sırf nazariyatı hukukiye itibariyle mu
hakeme edecek olursanız askerin bir dakikada 
idam edeceği bir adamı siz senelerce muhakeme 
etmekfe.-devanı, edersiniz. Belki de beraet etti-
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rirsiniz. Bunlar artık felsefei hukuk bahsidir, 
tafsile lüzum yoktur. Askerî divanı harblerinden 
çıkacak olan ve Divanı Temyizce tetkikine lü
zum gösterilen ^evrakın, mutlaka askerî azayı da 
ihtiva eden Divanı Temyizler tarafından tetkiki 
elzemdir. Mesele; acaba mahakimi nizamiyeye 
ve Mülki Divanı Temyize bir iki asker âza tâ
yin ederek onlarla mı idare etmek lâzımdır i 
Yoksa Askerî Divanı Temyizi teşkil etmek mi 
lâzımdır? Her halde şu noktayı tekrar etmek 
isterim ki ; gerek divanı temyizlere iki askerî 
âza vermek, gerek yeniden Askerî Divanı Tem
yiz teşkil etmek hususunda mutlaka âza sahibi 
rey olmalıdırlar. Yoksa yalnız istişari mahiyette 
olacak olursa o asker ruhu katiyen kaybolur. O 
halde sahibi rey ve hâkim olmak itibariyle ya 
Divanı Temyizi Askerî teşkilinden sarfınazar 
etmek var, veya teşkil etmek var. Ben,denizee 
Divanı Temyizi Askerî teşkili lâzımdır. Halen 
arz ettiğim gibi; asker ruhunu taşıyan arkadaş
larımız sahibi rey olarak divanı harblerden çı
kan evrakı serian tetkik ederek hüküm verme
leri, intacetmeleri lâzımgelir. Belki divanı tem
yizlerde endişe ederim ki, bu hüküm pek geci
kecektir. Zaten onların vazıyed edebilecekleri ev
rak hukuk ve cinayet gibi mevadda mütaallik-
tir. Her türlü dâvaya vaziyet edemezler. Halbuki 
zâbitan ve efradı askeriyeye aidolan en âdi ev
rak bile divanı harbe gider. Binaenaleyh pek 
çok evrakla meşgul olacaklardır. Bu noktai na--
zardan ayrıca bir Divanı Temyizi Askerînin teş
kili veya hiç olmazsa âtiyen Mahkemei Temyiz 
ve divanı harb mesailini sulhten sonra başka 
surette takarrür ettirinceye değin bir Divanı 
Temyizi Askerînin teşikili ve birçok açıkta oian 
ve vazifesiz kalan zabitlerin bir an evvel hakla
rını iade etmek ve ordunun daima menabiini 
dinç ve zinde bulundurmak lâzımdır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim cereyan eden müzakere, di
vanı harblerden sâdır olan mukarreratm askerî 
bir Mahkemei Temyizde sureti mahsusada rüyeti 
yerine, aynı vazifenin Heyeti Temyiziyeyc ve
rilmesinin kabil olup olmadığı meselesidir. Şu
nu evvelâ nazarı dikkati âlinize arz ediyorum 
ki ; divanı harblerin vücuduna ve vazifesine 
itiraz eden kimse yoktur. Divanı harblerin vü
cut ve vazifesine itiraz olmayınca, orta yerde 
mevzuubahsolacak mesele; divanı harbten sâ
dır olacak ahkâmın mercii tetkiki neresi olma-
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lıdır? Yalnız şurasını arz edeyim k i : Bu ka
nun Heyeti Muhteremeye yeniden sevk edilmiş 
değildir. Esasen bir Divanı Temyizi Askerî Ka
nunu mevcuttur ve bu da lâzımülinfaz ve ic
radır. Nitekim Meclisi Âliye bâzı mukarrerat 
geliyor. Kanunu mezkûrun 36 ncı maddesi mu
cibince, burada tasdik ediliyor, aidolduğu ve
kâlete gidiyor. Yani infaz ediliyor ve edilmek
tedir. Ve divanı harblerin aynı kanunla ver
dikleri hüküm üzerine aidoldukları kumandan
lar tarafından o hükümler ya tasdik olunuyor 
veya itiraz olunup mahalline iade. olunuyor 
veyahut kumandanlar ve alâkadarlar tarafın
dan Divanı Temyize gönderiliyor. Bundan ma
da şurasını tarihi hayatı askeriyemizde kemali 
şükranla kaydetmek lâzım gelir k i ; evvelce ge
rek divanı harblerde ve gerek divanı harble
rin âmiri olan kumandanlar nezdinde ve gerek 
divanı harblerin mukarreratım Temyizen tet
kik etmekte olan Divanı Temyizi Askerî nezdin
de hukuk fikriyle meşbu zevat bulunmazken, 
bu Divanı Temyizi Askerî Kanuniyle bu tada-
dettiğim yerlere, fikri adlîye malik zevat me
mur edilmiş ve vazifedar kılınmıştır. '(Doğru, 
sadalan) Binaenaleyh vaziyetin şekli hukuki 
iktisabetmesi ve hattâ bu kanunun bir madde
sinde mesaili hukukiye olduğu zaman adlî aza
nın ekseriyet teşkil etmesi de, Divanı Temyizi 
Askerî Kanununun ruhunda her halde fikri 
adalet Ve hukukun hâkim olduğunu gösterir. 

fjEski Divanı Temyizi Askerî Kanununda Diva
nı Temyizi Askerîler, iki daireye ayrılmıştır.. 
Yani birinci ve ikinci dairelerdir. Azaları da 
yedişer kişiden ibarettir. Halbuki bu kanunu 
buraya sevk etmekten maksat, bu dairenin bir 
tanesini kaldırmakla beraber azasını da beşe 
indirmektir. Binaenaleyh bu kanunun maViyeti, 
mevcut Divanı Temyizi Askerî Kanununun ica-
batı hal ve zamana tevfikan tadilinden maada 
bir şey değildir. Buna mugayir olmıyan ahkâ
mı yine meriyülicra kalacaktır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Yalnız bir keli
meyle tadil mahiyetini haiz olabilir mi? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Maadası cari olunca buna tearuz 
eden kısımlar gayrican demektir ki, tadil ma
hiyetindedir. 

Şimdi arkadaşlar; bu izahatı adliyeyi ver
dikten sonra Heyeti Muhteremeye şunu a"z et-
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mek istiyorum; bir defa adliyemize bakalım. 

ı Bidayet mahkemeleri evvelce üç kişi iken şim
di bir kişiden ibarettir. Şimdi üç olduğuna na-
zaıan eskiden istinaf mahkemeleri beş kişi
den mürekkepti. Niçin? Bidayeten muhakeme
yi rüyet eden zatın iptidaen husule getirdiği 
hatiatı kanuniyeyi görecek dimağ ve gözlerin 
taaddüdünden bir faidei kanuniye istihsal için-
di. Sonra kabili istinaf mevaddm indettemyiz 
Mahkemei Temyize gittiği vakit bunun âzası 
da eski kanun mucibince yediydi. O halde dik-

I kat Duyurulacak olursa silsilei mahakimin âza 
[ adedinin çoğalmasından takibedilen gaye, her 
j halde adalet ruhunu, kanun ruhunu muhafaza 

etmek olacaktır. Buna mukabil divanı harbden 
sâdır olan ahkâm; bir defa şurasını Heyeti 
Muhteremeye arz etmek lâ'imgelir ki, divanı 
harbi daimîler - divanı harbi örfiler bundan 
hariçtir - münhasıran ceraimi askeriyeye ve 
münhasıran askerler beyninde mütevellit* hu-
susata bakmakla mükelleftir. O halde Salâhad-
din Bey biraderimizin buyurdukları gibi, ruh 
ve meslekleri müttehit askerler arasında husu
le gelen ceraimin mercii tetkiki divanı harb ol
duğuna göre, o divanı harbin ita etmiş olduğu 
karar ve hükümleri kendi fevkmdeki gözler 
aynı gözden daha iyi görür. Binaenaleyh yu-
kardaki heyetin aşağı mahkemelerdeki arka
daşlardan dahi iyi tetkik ve tefehhusa mukte
dir adamlardan olması mantıkan ve hukukan 
zaruridir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bir sual soracağım, müsaade buyurun. 

REÎS — Bitirdikten sonra söylersiniz. 
ADLÎYLE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De

vamla) —• Bir m'sal ile Heyeti Muhteremeye 
arz etmek isterim. Farz edelim ki, Harbi Umu
mide vukua gelen ve dört beş sene devam eden 
harbin muhakematı devam ediyor. Bundrn bir
çok zâbitan, ordu kumandanları alâkadardır. 
Divanı harblerin sureti teşekkülünü mübeyyin 
kanun mucibince teşekkül etmiş bir heyet tara
fından bu kumandanların muhakemeleri icra 
ediliyor ve bütün harekâtı harbiyeye ait tefer
ruat bu işin içinde mevzuubahsoluyor. Ş'mdi 
rica ederim, bu muamelenin emsalini tezyidede-
biliriz. Şimdi bu şekilde bidayeten görülmüş 
bir içi ve sırf askerî olan bir işi, Heyeti Muhte-
remenizclen rica ederim. Heyeti Temy'ziyei 
Mülkiyenin Ceza Dairesine havale edersek ve 
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' bunun yanma da iki tane en büyük rütbei as

kerîyi haiz bulunan zevatı ilâve edecek olursak 
efendim, o halde üç ekseriyeti teşkil eden o si
vil âza hayat ve ieabatı askeriyeyi Salâhaddin 
Beyin dediği gibi ruhu ve mânası ancak meslebe 
intisap sayesinde anlaşılabilen hususatı nasıl 
anlar? Ve nasıl Divanı Harbin verdiği bir hük
mün mahiyeti hakikiyesini tenbit eder? 

LÛTFİ B. (Malatya) — Rica ederim, bu ta
savvur ettiğiniz fevkalâdeliği diğer taraf için 
niçin tasavvur etmiyorsunuz? 

ADLİYE VEKlLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Nitekim efendim, Heyeti Temyiziye-
nin tarzı teşekkülünü hatırlatmak isterim. Umu
ru Şer'iyeye ait mesaili şer'iye dairesinde, umu
ru hukukiyeye ait mesaili hukuk dairesinde, 
umuru cezalyeye ait mesail ceza dairesinde gö
rülmektedir. Yani bizzat adliyenin tahtı emrin
de bulunan hususatta bile tefriki vazaif icabet-
miştir. Binaenaleyh ihtisas zaten tefrik, edilmiş
tir. Aynı tefrika binaen böyle ayrı bir silsile 
lüzumu elbette evlâ bitarik kabul edilmek lâzım-
gelir. 

İkinci mesele : Efendim, bu gibi mesaili as
keriyeyi Heyeti Temylziyeye tevdi ettiğimiz za
man Heyeti Temyizi.ye mecrayı adlînin münte-
hasıdır. Halbuki divanı harbler Adliye Vekâ
letinin tahtı emrinde değildir. Membaı Adi ye 
Vekâletinin tahtı emrinde olmıyan hususatın 
müntehasmı adliye müessesesine raptetmek bir 
defa bugünkü şekil ile ve mevzuatı kanuniye 
ile kabili telif değildir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Pek yanlış nazariye.. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKED B. 

(Devamla) — 'Sonra, müsaade buyurursanız bir 
nokta daha arz edeyim. Eğer mesele haki
katen adlî usullere muhalefetten ve Kanunu Ce
zaya muhalefetten münbais bir meselei askerî
ye ise o vakit, matlubolan kanunun ahkâmını; 
kavanini urnumiyenin ahkâmını muhafaza et
mek meselesi, derecatı tahsilden geçmiş ve hâ
kim olmak evsafını ilhraz etmiş müşavirlerden 
mürekkep heyete tevdi edilmek suretiyle temin 
edilmiştir. Yalnız müşavirler hakkında müsa
ade buyurursanız Heyeti Muhteremeye bir şey 
arz edeyim. Mevcut müşavirler mutlaka mek
tebi hukuk tahsili görmüş zevattan mürekkep
tir. Hattâ derecatı âliyei hâkimiyeti ihraz etmiş 
zevattan ibaret olması lâzımgelir. Müzakere 
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edilen mesele askerî olduğu zamanda, askerî 
mesailin tetkiki zamanında efkârı askeriye ve 
kavanini askeriye ve malûmatı askeriye ekse
riyetle hâkim oluyor. Mesele sırf kanuni bir 
şekilde olduğu zaman o vakit sırf efkârı adliye 
ekseriyet teşkil ediyor. Binaenalejdı bu kanu
nun bugünkü şekiide mevcudolan ahkâmını ta
dil etmek mahiyetinden başka bir şey olmıyan 
bu kanunun ihtisas noktai nazarından Heyeti 
Temyiziyeye tevdii halinde matlubolan semere 
elde edilmez. 

NUSRET Ff. (Erzurum) — Noksan bir şey 
bıraktın. Dâvavekilleri divanı harblere . kabul 
edilmedikçe ne divanı harbler, ne divanı tem
yiz müsmir neticeler veremez. Dâvavekillerini 
kabul edelim. Ben esbabını aleni celsede söy-
liyemem. Hafi celsede söylerim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKED B. 
(Devamla) — Efendim, bendeniz çoktan beri 
okumamışımdır. Fakat öyle hatırlıyorum ki, 
Divanı Temyizi Askerî Kanununda dâvavekil
lerini istima etmek de mevcuttur. Bendeniz 
.'hatırlıyorum. Bendeniz üç sene hukuk müşa
virliği ettim, bu vardır Sonra efendim, bir arka
daş müşaviri adlîlerin mesaili askeriyeyi bilme
diklerinden bahsetti. Müşaviri - adlîler belki bir 
asker gibi ve bir kumandan gibi «vamiri askeriye
nin ve bunların itasından tevellüdedecek mesuli
yeti harbiyenin dekaikmı b'lmezler. Fakat bunla
rın ifa ve ademiifasında ne gibi mehazir husule 
geleceğini ve olacak vaziyeti idrak ederler, 
takdir ederler. Ve bunların idrak edilecek mad
delerini bulur ve kanuna tatbik ederler. Hu
lâsa efendim, tekrar arz edeyim ki : Müşaviri 
adlîlerin bulunması, mevcut -ahkâmı askeriye
mizin hüsnü tatbiki hususunda Türkiye'de ga
yet müfidolmuştur. Ve bu kanun hakikaten bir 
an evvel intacedilmesi lâzımgelen bir kanundur 
ve bir mahzuru yokt»\., 

HACI TEVFİK Ût (Kângırı) — Mahakim-
den maksat, hükmü, adalete iktiran ettirmektir. 
Bir Adliye Vekâleti vardır. Adliye Vekâletinin 
tahtı nezaretinde mahkemeler vardır. Eğer ha
kikaten her sınıf için bir mahkeme lazımsa ne
den şer'iye mahakimini siz tahtı nezaretinizde 
bulunduruyorsunuz? 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Siz mek
tebi kubattan mezun musunuz1? 
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HACI TEVFİK Ef. (Devamla) — Onun için 

mercii kül bir adliye vardır. Onun tahtı nezare
tinde birçok mahkeme vardır. Temyiz Mahke
mesinde de iki tane asker mütehassısı bulunursa 
ne için bu adaleti icra edemesinler? Ne için bu 
vazaifi ifa edemesinler? Ben Adliye Vekilinin 
lisanından bunu işitmek bile istemezdim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim Adliye Vekili olduğu için 
kanaati fikriyesini söylemekten memnu olmaz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Fakat adliyenin te
meline de böyle balta vurmaz zannederim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET Bi (Sa-
ruhan) — Müsaade buyurun efendim. Fakat si
zin mantıkiniz o kadar çürüktür ki, divanı harb-
leri askerî elinde bırakıyorsunuz. Divanı harb 
kararlarını tetkik edecek Heyeti Temyiziyeye 
vaziyed ediyorsunuz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Netieei hükmü ihti
va eden bir adalet arıyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Netieei hükümde katiyen bir adalet 
temini aramlama/. Çünkü mesele mesaili askeri
yedir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi her 
hangi bir asker aleyhine efradı milletten bir fert 
tarafından ikâme olunan bir dâvanın mercii ni
yeti neresidir? Zannederim divanı harbi daimî
leridir. Divanı harbi daimîlerde rüyet olunan 
şu dâvanın mercii tetkiki Temyizi Askerî olursa 
ruhu adalete daha ziyade tevafuk eder. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Nebil Efendi ciheti askeriye ile ciheti 
adliye arasında hakikaten müzmin bir şekil aian 
ve sureti katiyede bir kanun ile tefrik edilmiyen 
bir meseleyi, yani sıfatı askeriyeyi haiz olan bir 
zat, nefer olsun, zabit olsun, ümera ve erkân
dan olsun, asker olmıyan bir zata karşı ikaı 
cürmederse bunun mercii cürmü neresidir diye 
sordular? Bunun mahakimi nizamiye olduğunda 
adliyeciler tamamiyle müttefiktir. Fakat bu hu
susta Kanunu Cezayı Askerinin altıncı ve zan
nederim 7, 8 nei maddeleri yekdiğerine mübayin 
ve askerlere hak verecek birtakım mânayı haiz
dir ve bu vaziyet dolayısiyle daima ihtilâf mev
cuttur ve bu ihtilâf hallolunmuş değildir. Me
sele Şûrayı Devlete gitmiş ve Şûrayı Devlet 
Heyeti Umumiyesi lâzimülinfaz bir karar halin
de bunu halletmiştir, «Askerler tarafından asker 
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i olmıyanlara karşı olacak ceraimi âdiyenin mer

cii ancak mahakimi umumiyedir» demiştir. 
NEBİL Ef (Karahisarı Sahib) — Seferber

likte bir emir ile divanı harblere verilmiştir. Ve 
ePân bu hallolunamamıştır. EPân da böyle de
vam ediyor. Bunu arz etmemdeki esbap da bu 
idi. 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Bâzı ahkâm vardır ki, bunlar kanu
nun sarahatiyle kabili telif olmadığından sefer
berlik zamanında divanı harblere verilmişti. Ez-

ı cümle hiyaneti harbiye, casusluk, vesaiti nakliye 
mesaili gibi birtakım şeyler vardı. Bu meseleler 
ve bunlara ait hususat seferberlik zamanında 
divanı harbler tarafından görülür diye kanunda 
sarahat vardı. Sarahat olmıyan mesail evlâ bitta-
rik mahakimi umumiyeye aittir ve bu hallolun-
muştur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) —'Maalesef 
öyle değildir. Bunun aksinedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şimdi 
efendim, Vekil Beyefindinin beyanatından anlı
yorum k i ; bu kanunu bir adliye fikriyle, bir hu
kuk fikriyle değil, maahaza kanun lâyihasında 
imzası olduğu için müdafaa ediyorlar. Binaen
aleyh bu mütalâalarını kabul etmiyorum. Hattâ 
öyle bir mesele buyurdular ki, meselâ; ticaret 
mahkemelerinde taksimi amali bu şekilde der-
meyan ettiler. Rica ederim ticaret mahkemesin-
deki hâkimler tüccar mıdır? 

I ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Öyle demedim ki,... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Buyurdu
nuz ki, mahkemei ticaret vardır, şu vardır, bu 
vardır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Ben söylemedim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Mazbut
tur efendim. Arz ediyorum. Memleketin fikri 
adlisinin mümessili olan zatıâlileri, Tevfik Efen
di Hazretlerinin şerh buyurdukları gibi sıfatı 
askeriyeden çıkıp mahkemeye yani hukuka tes
lim olunan bir zatın siyanetini askere vermek 
gibi garip bir şey göremem. Demin misal olarak 
dedi ki ; tıbbi bir cürmü kim muhakeme eder? 
Her halde herkesin gittiği bir mahkeme bir ehli 
vukuf tarafından verilen rapora kabul ve tetkik 
eder. Biz askerlerin ne ihtisaslarını ve ne de 

.' lüzumunu inkâr etmedik. Fakat siz Türkiye 

9 8 -



î : 23 10.i 
Büyük Millet Meclisinin sıfatı adlîsini hâmilsi
niz. Bunun altında asker, başıbozuk ne olursa 
olsun siyyandır ve bu bir mahkemeye tâbidir. 
Bunun hakkında mütalâayı zatiyenizi istiyorum. 

ADLİYE VEKlLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
rtrhan) — Hüseyin Avni Bey, hissiyata verdiği 
kuvveti lisan ile mantıka da kuvvet verseydi 
belki bendenizi Adliye Vekili sıfatiyle muahaze 
edemezdi. Eğer Hüseyin Avni Bey hukuku as
kerîyi hukuku tabiiyeden addediyorsa ona bir 
diyecek yok. Hukuku askeriye hukuku mevzu-
adırî Hukuku mevzua olduğu için bu baptaki 
malûmat, malûmatı mevzuadır. Binaenaleyh ma
lûmatı askeriyesi hiç olmıyan, emir ve nehyi as
kerîden hiç anlamıyan bir hâkime, sen şu işi 
gör demek, şu hükmü yanlış icra et demektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunun 
takdirini Heyeti Celileye havale ediyorum. Bu 
mütalâanıza karşı bütün mahkemelerimizi ka
patmanız lâzımgelir. 

ADLÎYE VEKİLİ REFlK ŞEVKET B. (De
vamla) — Hayır hayır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — ihtisası 
inkâr ettiğiniz gün memlekette adalet yoktur. 

RElS — Efendim müzakerenin kifayeti hak-r: 
kında beş takrir var. istanbul Mebusu Rıza Be
yin, Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, To-
kad mebuslarının, Biga Mebusu Mehmed Beyin, 
Burdur Mebusu ismail Sublıi Beyin... 

«Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesi...» 
diyorlar. Müzakerenin kifayetiyle maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim maddelere geçilmesi kabul edildi. 

LÛTFl B. (Maîatya) Ret teklifini neden re
ye koymuyorsunuz da bunu reye koyuyorsunuz? 

RElS — Efendim maddelere geçilmesine ka
rar verildi. Takrir reddi mutazammm değil
dir. Maddenin tadili mahiyetindedir. Birinci 
maddenin müzakeresinde reye koyacağım. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Ka
nunun reddi için takrir vardı, reye konmadı. 

RElS — Redde mütaallik olan takrir mut
laka Divanı Temyizi Askerî olmasın, demiyor, 
Mahkemei^Temyize verelim diyor. 

LÛTFl B. (Malatya) — Reddi için de tak
rir vardır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey, 
reddi arzu edenler çıksın söyleMn görelim. Me
saili askerîye ortada duruyor. 
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RElS — Efendim takrirler tadil mahiyetin

dedir. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Mesele te

nevvür etmemiştir. Müzakere kâfi görülme
miştir. (Şiddetli gürültüler) 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Bunu da 
askerî muamelesi yapmayınız. © 

RElS — Efendim müzakere kâfi görülmüş
tür. 

LÛTFl B. (Malatya) — Vazifenizi hakkiyle 
ifa etmediniz... 

RElS — Müzakere kâfi görüldü, maddelere 
geçildi. 

LÛTFl B. (Malatya) — Ret teklifinden ev
vel nasıl olur? 

RElS — Takrirler okunuyor: 

Riyaseti Celileye 
Divanı harblerden sâdır olan hükümlerin 

tetkikatı temyiziyesi için ayrıca bir Mahkemei 
Temyizi Askerî ihdasına mahal yoktur. Zira di
vanı harblerden verilen hükümlerin Mahkemei 
Temyizce icrayı tetkiki temini hukuk noktaina
zarından daha amik ve daKâ mütehassıs bir na
zarı vukuftan ısdar edilmiş olur. Yalnız Mah
kemei Temyizin divanı harb hükümlerini hini 
tetkikte o hükme mütaallik usul ve kavaidi as
keriyeye ait mesaili izah etmek üzere (mesleki 
askeride mütehassıs olan) bir veya iki zatın mü
şaviri askerî sıfatiyle Mahkemei Temyiz refaka
tinde bulundurulması kâfidir. Binaenaleyh ay
rıca bir mahkemei temyizi askerî ihdasiyle fu
zuli birtakım masarif ihtiyarından sarfınazar 
edilerek bu kanunun reddini teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

RAGIB B. (Kütaya) — Müsaade buyurun 
usulü müzakere hakkında söyliyeeeğim. Heyeti 
umumiyesinin müzakeresi kâfi görülerek mad
delerin müzakeresine geçilmesi takarrür ettik
ten sonra reddi mevzuubahsolamaz ve bu tak
rirler okunamaz. Ekseriyet maddelere geçmiş
tir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ahvali maliyemiz icabı 

(yorganımıza göre ayağımızı uzatmak) paramı
za göre harcanmak mecburiyetinde bulunduğu-: 
muz cihetle (Divanı Temyizi Askerî Kanunu
nun) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddelerinin berveçhi „ 
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zir tadil ve telhisini ve diğerlerinin ipkasını tek
lif eylerim. 

Madde 1. — Askerî Divan temyizine ait bi
lûmum evrak ve deavi Adliye Temyiz Mahke
mesi Heyetince tetkik ve rüyet edilir. 
« ' Kayseri 

Osman Zeki 

Riyaseti Celileye 
Divanı Tömyizi Askerî teşkili hakkındaki 

Kanunda heyeti (muhakemenin bir reis ve iki 
azasının askerden ve diğer iki azasının erbabı 
hukuktan tâyini esas maksada muvafıktır. Yal
nız hariçte yeniden teşkilât yapmaktansa aynı 
şekil muhafaza edilmek şartiyle Meclisi^ Âliden 
inb'hrlbedilerek -bir veya iki kâtiple işin idaresi
ne imkân hâsıl olacağı ve binaenaleyh 'hem teş
kilât meydana gelecek ve hem de teşkilât için 
masraf yapılmamış olacaktır. Tekljfi âcizanemin 
Heyeti Muhteremeye arzını rica eylerim efen
dim. 

Eskişehir 
Mehmed E mân 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidir. 
Her gün, her dakika Müd^faai Milliyettin ge

ri teşkilâtı vâsıasınm t akilli lüzumu mevzuu-
bahsolduğu bir sırada bir de müceddeden, bir 
Divaını Temyizi Askerî ihdası yine masarif ve 
israfatı zaidevi istilzam edeceğinden buna ma-
'hal kalmamak üzere s^rf'askerî mesail'nden mü-
tehad'd:ıs kâffei deavinin rüyet ve 'halli esnasın
da mütehassisini askeriyeden iki zatın dahi sa-
hi'bi rey olmak ve Şûrayı Devlet makamına kaim 
tetkiki muhakemat heyetinde bulundurulmak 
üzere avrıca askerî 'bir divanı temyizin teşkili 
hakkındaki mevzuu müzakere lâyihai kanuniye-
nin reddini ve bu ibaptaki evrakın elyevm mev
cut Tetkiki Muhakemat Heyetine tevdiini teklif 
eylerim. 

MUFJ 

Ahmed Hamdi 

REÎS — Efendim, takrirler okundu. Birisi 
bu işlerin Mahkemei Temyize havalesi, diğeri 
Şûrayı Devlette tetkiki, diğer ıbiri de Meclisten 
bir encümen teşkili hakkındadır. Bu takrirleri 
kabul edenler lütfen .el kaldırsın. (Gürültüler, 
anlaşılmadı sadaları) 
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LÛTFÎ B. (Malatya) — Böyle şey olmaz. 

i Toptan takrirler kabul edilir mi? 
| REİS — Bu vazifenin ' Mahkemei Temyize 

tevdiini kabul edenler lütfen 'ellerini kaldırsın. 
! Reddedilmiştir. 

Efendim, Hacı Ahmed Hamdi Efendi »bu Va
zifeyi Şûrayı Devlete gördürelim diyor. Kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim, kanunun reddi ile, iki asker âza ilâvesiyle 
Temyiz Heyetine verilmesini teklif ediyorum. 
Böyle gürültü ile iş olmaz. 

REİS — Eskişehir Mebusu Emin Bey, Mec
listen müntahap bir encümene tevdi edelim di
yor. K>bûl edefiler lütfen el kaldırsın^ Kabul 
edilmedi. 

Kayseri Mebusu Osman Bey Temyiz Heye
tine verilmesini teklif edivor ki, zaten reddedil
miştir. Binaenaleyh maddelere geçiyoruz. 

Divam Temyizi Ankerî teşkiline dair Kanun 

MADDE 1. — Bir reis ile dört azadan mü-
rekk^-n ıblr Divanı Temviz teşkil olunmuştur. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
^§5z ist-.Mrpn. var m1? (Yok sadaları) 

CEMÎL B. (Kütahva) — Reis Bev benim bir 
takririm var. Sonra takririn hükmü kalmaz. Ya 
kabul veva reddolacak. Reve koyunuz. 

REÎS — Efendim, Kütahya Mebusu Oemil 
Beyin ibir takriri vardır, okunacak : 

E iya^ t i Celileye 
Masarifi cedideyi istilzam eden Divanı Tem

yizi Askerî hakkında Muvazene! Maliye Encü
meninin mütalâası alınmamış olduğundan bir 
ke're de Muvazenei Maliye Encümenine havale-
slini teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Pek doğru, madem 
ki, mnsrafa mütevakkıftır. Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REÎS — Efend'm, Muvazenei Maliye Encü
meni namına mütalâa var mı? ™ 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mü-
clafaai Milliye bütçesinde tahsisat varsa gitme
ye hacet yoktur. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Ayrıca tahsisat filân istediğimiz 
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yoktur. Bütçe dahilindedir. Zâ'bitan zaten var
dır. Onlar nerede olurlarsa oradan maaş alır. 

Dr. ÂBÎDlN B. (Lâzistan) — Efendim, bir 
miralay nerede olsa maaşını alacaktır. (Takriri 
reye sesleri) 

RElS — Efendim, Cemil Beyin takririni reye 
vaz'edeceğim. (Ret ret sadaları) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hayır 
efendim, hiç lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
menine bu kanunun gitmesini ka'bul edenler lü t 
fen el kaldırsın. Ka'bul edilmemiştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey, bu reye konulmaz. Bütçeye taallûk ettiği 
için bilâmüzakere encümene gitmesi lâgımgelir. 
Nizamnamei Dahilî sarihtir. Şimdiye kadar ka
nun da bu, teamül de bu. „ 

REİS —• Birinci madde hakkında söz istiyen 
yok. Binaenaleyh reyinize arz ediyorum. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
Biz muvazenemizi anlamadıkça bunu nasıl mü
zakere edeceğiz bilmem (Gürültüler.) 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
Biga Mebusu Mehmed Beyin, tadil takriri var
dır : . 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede Divanı Temyizden sonra bir 

(Askerî) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
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Biga Mebusu 
Mehmed 

REİS — Efendim, tadilnameyi nazarı müta
lâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya alınmıştır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Na
sıl oluyor Reis Bey, rica ederim? 

REİS — Efendim, birinci maddeyi tadilname 
mucibince (Askerî) tabiriyle kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Divanın Reis ve âzası Müdafaai 
Milliye Vekâletinden intihap veya iradei milli
ye tâyin olunurlar. Reis ile iki âza asker ve di
ğer ikisi müntesibiyni hukuktan olacaktır. Bun
dan başka ikisi asker ve birisi müntesibin hu
kuktan olmak üzere üç âza mülâzimi bulunur. 
İşbu âza mülâzimlcri sınıflarına göre âza nok
sanını ikmal ve ledelhace umuru kalemîyede is
tihdam olunurlar. 
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I HÜSEYİN AVNj B. (Erzurum) — Eden

dim, maddede yazıyor ki ; Divanın Reis ve âzası 
Müdafaai Milliye Vekâletince intihap veya ira
dei millîye tâyin olunurlar. 

Bunu teklif eden Heyeti Vekile (İradei Mil
liye) namiyle kendileri hangi kanunda ve ne
rede bir makam gördüler? Bu Adliye Encüme
ninden de geçmiştir. İradei milliye demek, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tasdiki mi demek
tir? Anlamak istiyorum. (Evet öyledir, sada
ları.) 

LÛTFİ B. (Malatya) — Neden böyle müp
hem bırakılıyor? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 
Hükümetten burada resmî lisan ile soruyorum. 
Kumandanlar, valiler, Büyük Millet Meclisinin 
tasdikine iktiran etmeyip de yalnız bu azaların 
Büyük Millet Meclisinden tasdik olunmasmdaki 
sebebi lütfen bana bir kelime ile söylesinler. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
rulmn) — Oradaki iradei millîye Meclisten is
tihsal olunacak karar mânasına değildir. Mev
cut ve üç seneden beri müteamel usul vardır. 

i Bir meselenin aidolduğu vekâletin ve İcra Ve
killeri Reisinin ve Büyük Millet Meclisi Reisi
nin içtimaiyle yapılan üç imzalı kararlar iradei 
millîyedirler. .Şimdiye kadar yapılan teamül 
budur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Bu bapta encümenin müta
lâası başkadır. Encümen yanlış anlamıştır. 
Nazarı dikkatinize arz ediyorum. Hükümetin 
mütalâası, teamülü bir kanun diye ortaya ge
tirmesi hususunda nazarı dikkatinizi celbede-
rim. Encümen böyle mi anlamıştır rica ederim? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAM^D B. (Biga) — Bu kanunun esnayı 
müzakeresinde encümende Adliye Vekili Bey 
hazır değildiler. Hükümet namına Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri gelmişlerdi. Ma-
lûmuâliniz hukukan emri kaza hukuku salta
nattandır. Bunu bugünkü vaziyet dolayısiyle 
Malisi Âliniz deruhde buyurmuştur. Ve iradei 
millîyenin istimali Meclisi Âlinize aittir. En-
cünien bu şekilde istimal olunmak üzere bu 
kaydı koymuştur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Şimdi 
I efendim. Mademki Adliye Vekili Beyin ifade-
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sine göre bu teamül ile yeni bir şekil ihdas edi
yorlar.... 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) —• İradei millîyede telâkkinin mânası 
budur. Burada encümenin fikri doğru değil
dir, demiyorum. Yalnız buradaki mâna budur.' 

HÜSEYİN AVNİ B,. (Devamla) — iradei 
millîyenin mânasinı buyuruyorsunuz ki; reisi 
tabiî sıfatiyle Büyük Millet Meclisi Riyasetin
den geçmesine iradei millîye diyorsunuz değil 
mi? 

ADLİYE VEKlLl REFlK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Evet! 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendi
ler, size mühim bir hukuk meselesi arz edece
ğim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti 
mâneviyesine iradei millîye derler. O da ekse
riyetin iradesine taallûk eder. Ekseriyetin ira
desine taallûk etmiyen iradeler iradei millîye 
değil, iradei şahsiyedir. (Bravo, bravo sadaları) 

HAŞÎM B. (Çorum) — Riyasete kanunla o 
salâhiyet verilmiştir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendi
ler, sizin reisiniz' olduğu gibi benim de reisim-
dir. Reisin vazifesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunun
da diyor ki; Meclis mukarreratmı Meclis na
mına imza eder. Yoksa efendiler müstakiUen 
bir irade, müstakiUen bir makam sahibi Mec
listen başka hiçbir kimse yoktur. (Alkışlar) 
(Lâf zan sadaları) Lâf zan da yoktur, manen de 
yoktur, hakikaten de yoktur, hiçbir veçhile de 
yoktur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Adliye 
Vekili başka çeşit anlıyor, biz başka çeşit anlı
yoruz. 

HÜSEYİN AVN,I B. , (Erzurum) — Efendi
ler, Teşkilâtı Esasiye Kanunu buyuruyor ki; 
Ihâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Bütün 
hukuk, bütün hâkimiyet Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesinde tecelli eder; bu da, 
icrai, teşriî ve adlî suretinde... icra hususun
da şuabatı umur için şahsiyeti mâneviyenin te
siri vardır. Düşününüz ki; umuru adliyede 
Adliye Vekili olan zat, reisi tabiîden kat, kat 
yüksektir. (Kim sesleri) Milletvekilleri... Reis; 
jalmt Millet Meclisinin umuru dâhiliyesine ait 
vazaifi yapar. Bir de Meclis mukarreratmı im
za edecektir. Fakat efendiler; mesuliyet; şah
siyeti mâneviyenin ve vekilindir. Fakat Ad-
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I liye Vekili ne benim vekilim, ne de Reisin ve

kili... Tabaka yoktur, ancak bir tabaka vardır. 
Dikkat buyuruyorsunuz ki; şahsiyeti mâneviye-
den kopan bir vekil, yalnız şahsiyeti mânevi
yenin mümessilidir. Binaenaleyh biz de tefriki 
kuva yoktur. Şahsiyeti mâneviyeden kopan ira
dei milliye buna derler. Lütfen dikkat ediniz, 
o iradei milliye değil, iradei.şahsiyedir diyorum; 
yani kendi kanaatine istinadettirildiği zaonan, 
şahsa inhisar eder. Reisin Meclis namına hare
ket edebilmesi için Heyeti Celilenin kararına ik
tiran etmeli, onların arası toplanmalı. O zaman, 
onların arasını tebliğe memur olunmuş olur. Yok
sa, Heyeti Umumiyei Meclis namına burada bir 
şahsı kgbul edecek bir fert yoktur. Anadolu öy
le kimseyi kabul edemez. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Bravo! (Al-
•kışlar) 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Binaen
aleyh.. 

HAŞlM B. (Çorum) — Kanun, o salâhiyeti 
Reise bahsetmiştir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Zatiâli-
niz belki tanırsınız, fakat biz o suretle tanımı
yoruz. Mazbata Muharriri diyor ki; biz iradei 
milliyeyi, iradei seniye gibi kabul ediyoruz ve 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesine taallûk eden bu 
iş hukuku şahane dolayısiyledir. Evet.. 

KADRİ B. (Siird) — Canım Haşim Bey, za
ten ısmarlamadır. Ne olacak? 

MAHMUD CELAL B. (Saruhan) — Kim 
temsil eder ve kim temsil edecek? Bunu lütfen 
tavzih buyurur musunuz? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bende
niz buna cevaben derim ki; fikri hukukun ince
liğine hürmet ve dikkat ederseniz bunun ruhunu 
anlarsınız. Umuru hariciye bizden kopmuştur. 
Vekili mesulü vardır; yoksa şahsiyet yoktur. 
Zat yoktur. Bu zihniyeti dinliyenler taksimi ku-
vaya gitsinler. Buradan nefretle söylenen taksi
mi kuva bizde cari değildir. !Efendiler bu, derin 
bir hukuk meselesidir, bunu benim hocam bana 
okuttu. Siz de oradan öğrenin! (Handeler) 

LÛTFl B. (Malatya) — Hüseyin Avni Beyin 
söyledikleri mekâtibi rüştiyede değil mekâtibi âli-
yede okunur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Herkesin 
fikri hukukiyesine hürmet edjeıim efendiler ve 
şunu da ilâve edeyim ki; Vekilimiz icrada şahsi-
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yeti mâneviyenin kudretine haizdir. Bunun ara
sına kimse giremez. Binaenaleyh encümen bu 
meseleyi tasrih etti. Yoksa Adliye Vekili Beyin 
buyurdukları gibi buradan teamül usuliyle ka
nun geçmez. Yalnız Meclisi Âliden bu mesele 
sarahatle reddedilmeli. Iradei milliyeden mak
sat, Heyeti Celilenizdir. Yoksa şahsa ait değil
dir. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

YUNUS NADÎ B. (İzmir) — Bir iradei 
milliye tâbirinden sözü azdırarak Hüseyin Av-
ni Beyin bahis ve temas ettiği mesaili esasiye 
zannetmem ki, mevzuubahsolan kanunda mü
nasebet ve yer alabildin. Bir encümeni mahsus 
teşkil etmiş idiniz. 

İcra Vekilleri Heyetinin vâzaifini, hukuk 
ve mesuliyetini ; tefrik için bu mesail orada 
durudiraz müzakere edilmiştir. Ve o lâyihaları 
yakında müzakere edeceksiniz. -Meclisin idare
sinin sureti tecellisine gelince"; Teşkilâtı Esasi
ye Kanununda işin hem ciheti tatbikıyesini hem 
esasını durudiraz müzakere ile Meclis o ka
nunu tesbit etmişti. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun dokuzuncu maddesini aynen okuyorum: 

MADDE 9. — Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi tarafından intihabolunan reis bir 
intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi 
Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vaz'ma 
ve Heyeti Vekile mukarreratını tasdika salâ-
hiyettardır. İcra Vekilleri Heyeti içlerinden 
birini kendilerine reis intihabederler. Büyük 
Millet Meclisi Reisi Vekiller Heyetinin de Re
isi tabiîsidir. 

Binaenaleyh bu madde kendisinin hariçte 
sureti temsilini, hariçte tesiratını, fiiliyat ve 
tatbikatını gösterebilmek için; Hüseyin Avni 
Beyin dediği, keyfiyetin tarzı cereyanını irae 
etmiştir. Binaenaleyh bu mevzuun daha fazla 
müzakereye tahammülü yoktur, zannederim. 

SALÂHADDÎN ^ (Mersin) — Bu tefsirin 
tahammülü yoktur. O da fazladır, bu da bu 
madde ortadan kalkmalıdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) -~ Böyle 
anlarım ve böyledir. Re'sen Meclis namına ya
pamaz. Meclis o zaman heyula olur ki, Meclisi 
ben bundan tenzih ederim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Biraz geçen müzakereleri hatırlar
sak: memurinin usulü intihap ve tâyini hak-
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j kında bu Mecliste mütaaddi't ve muhtelif mü-

zakerat olmuştur. Eğer bu hususta sabık ka-
vanin mucibince, iradei seniye ile azil ve nasıp-
ları lâzımgelen memurinin usulü tâyini Mecli
simizin bugünkü vaziyetine nazaran nasıl ol
ması lâzımgeleeeğine dair bir karar ittihaz edil
miş olsaydı bu haklan olurdu. îki seneden beri 
bizzat kendilerinin ve bütün arkadaşların gözü 
önünde idarei milliye tâbiri kullanılmaktadır. 
Her vakit; (îradei milliyeden çıktı mı?) diye 
söz söyleniyor. Bu, iradei seniyenin mukabili 
ve müradifi olarak istimal edilmektedir ve bil
diğimiz şeydir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — hâşa 
kabul etmem. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz iradei milliye tâbirini bilmiyor
sanız, işitmemişseniz, bu mevcuttur. Yalnız, bu 
tâbir şimdiye kadar bir kanuna geçmiş değildi. 
Şimdi Hüseyin Avni Bey bu kadar uzun müda-
faattan sonra bu meseleyi intaç için kısa olarak 
bir usul koyacak olsa idi çok teşekkür edecek
tim. Soruyorum, Hüseyin Avni Beye; bizzat ken
di dairei intihabiyesinin valisi olan zatın tâyin 
ve intihabı hakkında buraya bir şey gelmiş mi-
dirf Fakat hepimizin namına Erzurum'da icra
yı vazife eden bir vali vardır. Değil mi. efen
dini? Şimdi bu bir taamüldür ve bu, kanunu 
mahsus mucibince Heyeti Vekilenin kararı üze
rine Meclis Reisinin tasdiki ile oluyor. Bu ka
dar taamülât iki seneden beri unutuldu mu? 
Bu gayrikabili inkârdır. 

HÜSEYİN AV^Î B. (Erzurum) — taamül 
değil gasıptır. Efendim, gasıp... 

I REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — iki se-
I neden beri bu gasba sükûdettiğinizden dolayı 

mesulsünüz, o halde. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Hayır, 
efendim, daima reddediyoruz. Ve harekâtınız 
gayrimeşrudur. Bir gün sorarız ve malûmatımız 
yoktur. 

REFÎK ŞEVKET 6. (Saruhan) — O halde 
teklifi kanuni verin. 

i 
! SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu, 

birinci cilt düsturun 135 nci sahifesinde vardır. 
O meseleyi halletmiştir. 

HÜSEYİN AVNl B. (İrzurum) — Meclis 
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isterse tefsir etsin, isterse etmesin ben etmiyo
rum"; etmiyorum. Zemin çıktı meydana. Ben 
kabul etmiyorum. Bu mesele halledilinceye ka
dar ben Meclisi terk ediyorum. îradei seniye 
makamında bunu kabul edemem ve Mecliste 
etmez. Ederse ben yokum. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
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ruhan) — İki seneden beri kabul ediyorsunuz; 
o halde mesulsünüz. 

REİS — Söz söyliyecek bir iki arkadaşımız 
daha var. On dakika teneffüs etmek üzern cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Calse; saat : 4,5 

REİS 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,25 

İkinci Reisvekili M i m Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

2. -— AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Rusya'dan gelecek olan çocuklar için 
teşkil edilecek encümene Üçüncü Şubeden intihab-

, edilen âza 

REİS —• Üçüncü Şubeden, Rusya'dan gele
cek çocukların himayesi için teşkil edilen heyete 
Dr; Suad Bey Kastamonu, Salih Efendi Erzu
rum'un intihabolundukları Üçüncü Şube Riya
setinden bildiriliyor. 

5. — Burdur Mebusu îsmail Subhi Beyin, 
Cenova Konferansına Türkiye'nin davet edilme
mesinden dolayı protesto edilmesine dair takriri 

REİS — Cenova Konferansına Büyük M'ılet 
Meclislinin davet edilmediğinden dolayı protes-
loyuVhavi bir takrir var. O okunacak efendim. s 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bugün Cenova'da cihanın İktisadi perişanlı

ğına çaresaz olmak üzere beynelmilel bir kon
ferans içtima ediyor. Bu konferansa Türkiye 
müstesna olarak bütün milletler davet edilımi|-
lerdir. Gerek karbler ve gerek inkılâplar tesi
riyle ve gerek istilâkârane siyasetler eseri ola
rak yer yüzünde en ziyade tahribata mâruz ka
lan ve işgal ettiği mevkiin ehemmiyeti cihetiy-
le 'kendisi asla ihmal edilemiyecek bir mevaddı 

iptidaiye müstahsili ve büyük bir âmili iktisadi 
olan Türkiye, mezkûr konferansa davet edilme
miştir. Bu 'hal yalnız Türkiye'nin beynelmilel 
kaiz olduğu 'mevkii mühimmi iktisadiye ve istik
lâlini bihakkın ispat etmiş bir milletin, hu'kuku-
na tecavüz değil, ayrıca Cenova'da yapılmak is
tenilen ıslahatı ifctisadiyenin yarım 'kalmasına ve 
medeni milletlerin menafii mütekabilesinin te-
•min edilememesine de sebep teşkil'edeceğinden 
,şark 'kapılarında pek mıJİıim bir mevki işgal 
eden Türkiye'nin âdemidavetini ımezkûr kon
ferans nezdinde şiddetli protesto etmek husu
sunun Heyeti Vekileye havalesini teklif ederiz. 

10/Nisan/1333 
Burdur 

Soysallı İsmail Sup'hi 

(Muvafık sesleri) 

5. — SUALLER 

1. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Cenova 
Konferansı hakkında îcra Vekilleri Riyasetinden 
sual takriri. 

REİS — Efendim, ibuna mütaallik bir takrir 
daha vardır : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
1. J3ııgün inikat edecek olan Cenova Konfe

ransına vaziyeti ooğrafiyemiz hasebiyle cihan 
iktisadiyatiyle alâkadar bir devlet sıfatiyle, da-
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vet ve iştirakimizin teminine matuf olarak Ha
riciye Vekilimizee ne gibi teşebbüsatta bulunul
muş ve ne gibi esbaptan dolayı muvaffakiyet 
'hâsıl olamamıştır? 

2. Aylardan ıberi takarrür ve foütün Avru
pa devlet ve milletlerini işgal eden bu mütemere 
(kabulümüzü teminen vekâleti müşarûnileyha ne 
dereceye kadar alâka göstermiştir? 

3. Rusya Sovyet Hükümeti namına murah
hasları tarafından Cenova konferansına vukübu-
laca'k tekâlif listesinde payitahtımızın emniyeti 
selâmeti ile alâkadar bulunan Boğaklar meselesi 
dahi dâhil olup bizim dahi iştirak ve 'kabulümüz 
olmadığı halde, ibir şekil takarrür ederse Rus 
Sovyet Hükümeti ile akdeylediğimiz Muhadenet 
Ahitnamesinin maddei mahsusası mucibince 
öyle bir muahedenameyi Rusya'nın kabul edeme
mesi lâzımgeleceğine göre mezkûr konferansa 
bizim dahi iştirakimizi temin zımnında Rus Sov
yet Hükümetince teklif âtı musirrane de bulu
nulması için hükümeti mezkûre nezdinde bir 
gûna teşebbüsatta bulunulmuş mudur? Bulunul
muşsa hu bapta ne giıbi ıbir cevap ve teminat 
alınmıştır? 

4. Mezkûr konferansa Türkiye Hükümeti
nin dahi davet edilmemesi esbalbı hakkında 
Fransa Parlâmentosunda vukubulan bir suale 
Fransa Başvekili Mösyö Puankare'nin «Türkiye 
İbir Asya devleti olmasından» cevabı verilmesi 
üzerine (İstanbul'un Avrupa kıtasında kâin bu- j 
lunduğu ve Japonya'nın dahi bir Asya devleti 
olduğu halde iştirak ettirildiği) yolunda muka
bele edilmesi üzerine (Türkiye ile henüz sulh 
akdedilmemiş olmasından) cevabı verildiği 
sahih midir? Eğer sahih ise Harbi Umumide bi
le İngiltere ve Fransa devletlerinden maada el-
yevm konferansa dâhil bulunan diğer bilcüm
le devletlerin hiçbiriyle aramızda hâli harb seb-
katetmediği ve bunlardan da Fransa ile bey
nimizde münakit Ankara - Mukavelenamesiyle 
hali sulhe geçildiği ve elyevm yalnız Yunanis
tan ile hali harbde isek de Yunanistan'ın Kon
feransa davet edilmiş olmasına göre bizim de 
konferansta huzurumuz/ muamelâtı düveliyede 
esas olan kaidei adil ve müsavat iktizasından 
bulunduğu ve mezkûr konferansa iştirak eyli-
yen 34 devletten yalnız İngiltere ile henüz ak
di sulh etmemiş olmaklığımz konferansa iştirak 
hakkınıızdan bizi mahrum edemiyeceği cihetle, 
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beyanatı mezkûre üzerine Fransa Hükümeti 
nezdinde bir gûna müracaat ve teşebbüsatta DU-
lunulmuş mudur? Ve bundan ne netice hâsıl 
olmuştur. Buralarının izahan beyanı ve alınan 
cevapların aynen Mecliste kıraat edilmesini tek
lif ederim. 10 Nisan 1338 

Aydın Mebusu 
Tahsin 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Bur
dur) — Arkadaşlar, bir mühim mesele hakkın
da bugün derhal müzakere edip karar ver
memiz lâzımgeliyor. Çünkü bugün Cenova Kon
feransı içtima ediyor. Malûmuâlinizdir ki, Ce
nova Konferansı binden fazla murahhasların 
içtimaiyle akdolunacak beynelmilel bir müte-
merdir. Bu kongrede bütün milletlerin, bilhas
sa Avrupa'nın iktisaden kurtarılması konuşu
lacak. Bilirsiniz ki, Harbi Umumiden sonra Av
rupa hükümatı gayet fena bir mevkie gelmiş
tir. Avrupa'yı bulunduğu mevkiden kurtar
mak, milletler arasında İngiliz Başvekili Loit 
Corc'un tabiriyle hiç olmazsa on beş senelik 
bil fâsılai cidal temin edebilmek için bu kon
feransı topluyorlar. Bu konferansa biz davet 
edilmedik. Ve konferansın ehemmiyeti hariku
ladedir. Çünkü Avrupa'yı yeniden tesis eder
ken, Avrupa'nın iktisaden ihyası lâzımdır. Bun
da elbette, Türkiye'nin sözü dinlenmek ve reyi 
alınmak lâzımdır. Bizim davet edilmememiz el'an 
sulhpervarane cereyanlara rağmen Avrupa'da 
halen birtakım efkârı bâtıladan büsbütün ayrı-
lamıyan bir fikir mevcudolduğunu gösteriyor. 
Ve biz bu hakkımızı istemeliyiz. Bu konferan
sın ehemmiyetini hatırlatayım. İngiltere Kiralı 
Jorj bu sene Şubatta *|radettiği nutkundan 
diyor k i : Ben şark meselesinin halledilmesini 
âdeta helecanlı bir surette bekliyorum. Keza
lik İngiltere'de olan milyonlarca işsizlere iş bu
lunmasını ve Avrupa'nın yeniden ihyasını dü
şünecek olan Cenova Konferansının hayırlı bir 
netice vereceğini ümide^iyorum. Bunlar gayet 
mühim sözlerdir. Avrupa ricali siyasiyesi, Av
rupa matbuatı son zamanlarda bununla birçok 
4efalar meşgul »oldular. Bunlar sulhperverane 
karar vermezlerse, birbirlerine destek olmaz
larsa Avrupa'nın iktisaden ihyası mümkün 
olamaz. Halbuki biliyorsunuz ki, Şarkı - Karip-
te bulunuyoruz. İstanbul boğazı, Çanakkale bo
ğazı gibi ve kezalik Asyayı - Suğra gibj bütün 
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ciharım en mühim bir mevkii coğrafisinde biz 
bulunuyoruz. Türkiye'nin her hangi şeyi 
bahane edilerek bu konferansa davet edilme
mesi doğru değildir. Bizim hakkımız müttehak-
kaktır. Bu, üç seneden beri istiklâlini müdafaa 
eden ve bugün kendisini her tarafa tanıtan Tür
kiye'nin hukukuna tecavüzdür. Türkiye şayet 
bu Cen'ova Konferansında temsil edilmezse ora
da verilecek kararlar nakıs ve kısmen gayrika-
bili tatbik olacaktır. Ve Avrupa devletleri de 
kendi istihdaf ettikleri gayeye varamıyacak-
lardır. Çünkü* Türkiye Şarki-Karip 'kapılarm-
dadır ve cihan iktisadiyatı üzerinde gayet mü
him âmildir. Hattâ yakın zamanda bunun bir 
delilini gördük. O delil de, bize karşı son nota
larda istimal edilen gayet nevazişkârane lisanı
dır. Bu lisan bedava istimal edilmemiştir. Bu 
lisanı istimal ettiren sebep sırf iktisadidir. Bi

naenaleyh Türkiye bir kemiyeti mühmele de
ğildir. Türkiye'nin kemiyeti mühmele telâkki 
edilmesine karşı müstakil Türkiye bütün kuv
vet ve kudretiyle bağıracaktır ve diyecektir 
ki, «Bütün milletlerin davet edildiği bu koıı-
ferannta benim de diyeceğim var, siz bunu bu 
konferansa çağırmazsanız kurmak istediğiniz 
şeyler tamamiyle suni olacaktır, kıymetsiz ola
caktır. öayrikabili tatbik olacaktır.» 

Bu itibarla Heyeti Celilenizin konferansı 
daha bidayette protesto etmesini teklif ederim. 
Bunu Heyeti Vekileye havale buyurursunuz. 
Heyeti Vekile de gayet mufassal bir surette 
hakkımızı bütün cihana haykırır. Bu öyle bir 
konferans ki, orada bizim ile hiçbir husumeti 
olmıyan, ahden merfbutiyeti bulunan milletler 
arasında sulhperverliğin esaslı bir surette ye 
mühim bir muhakleneti maliyenin câri olmasını 
istiyen mütehassıslardan mürekkeptir ve onlar 
bizim tarafımızdadırlar. Bahusus ki, bizim ile 
son derece sıkı münasebatı dostane perverde eden 
Rusya da davet edilmiştir. Şüphesiz bu konferans
ta bizim bulunmamamızı müdafaa edecektir. Bu 
itibarla hemen Heyeti Vekile derhal protestosunu 
icra etsin. (Muv&fiık sesleri) 

TAHSÎN B. (Aydın) — Efendim, benim tak
ririm bu sebeple başka bir mevzu üzerine yazıl
mıştır. Konferansın ehemmiyetini İsmail Sulbhi 
Bey biraderimiz pekâlâ arz ettikleri cihetle, bu 
hususta fazla söz söylemeye lüzum yoktur. Fa
kat bendenizin Hariciye Vekilimizden sormak 
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istediğim şeyler, bilhassa Hariciye Vekilimizin 
Avrupa'yı dolaşmış oldukları bir sırada bütün 
Avrupa devletlerinin bu konferans meselesi ile 
iştigal etmekte olduğu ve bütün cihan iktisadi
yatı ile alâkadar oran memleketimizin bu konfe
ransta alızi mevki etmesi zaruri bulunduğu hal
de bu konferanstan hariç tutulmaklığımızm es
babı ne ise gelsin, Hariciye Vekili cevap versin. 
Kendisi ne gibi mütekabil mesaide bulunmuş ve 
ne netayiç istihsal etmiştir? Eğer bulunmamış 
ise gelsin bize izah etsin. Böyle dünyada hiçbir 
misli sepkat etmiyen muazzam bir konferansa 
karşı gözü yumulmuş ise bundan büyük bir hata 
tasavvur olunamaz. Binaenaleyh bendeniz Ha
riciye Vekilinden sorarım. Gelsin buraya cevâp 
versin, izah *etsin. Yoksa vazifesini hüsnü isti
mal etmemiştir. Ve bizi emrivaki karşısında bı
rakmıştır. Buna tahammül olunmaz. Binaen
aleyh kendisine hesap sorarım. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Davet edil-
miyen yere gidilmez. Hariciye Vekili bu husus
ta haksız değildir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Nasıl olur efendim? 
Bu memleketin hayati meselesidir. 

REİS — Müzakere yok efendim. Bir takrir 
vasr. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ehemmi
yeti aleyhinde söyliyeceğim, ispat edeceğim. 
Mesele burada söylendiği kadar ehemmiyetli de
ğildir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Söz söylesin. Cevap 
vereceğim. 

TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
larımın pek doğru olan protestolarına iştirak ede
rim. Fakat bu konferans o kadar ehemmiyetli bir 
şey değildir. Ve ispat edeceğim. Arkadaşlar.. (Kür-
süye sesleri) Efendim işi izam etmiyelim. Cenova 
Konferansı denilen mütemer; şimdiye kadar em
sali mesbuk olup Harbi Umumiden beri devam 
eden birçok emsalinden başka bir şey değildir. 
Memleketleri felâketten felâkete sürükliyen ve 
tamir değil, tecditten başka bir şeye yaramıyan ve 
hiç kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan Versay, Sevr mu
ahedelerinden başka hiçbir şeyi olmıyan ve emsali 
mesbuk olup Harbi Umumiden tevellüdeden fe
lâketleri tamir değil, temditten başka bir şey 
değildir. Dünyanın zimamını elinde tutmak is
tiyen ve milletlerinin menafiine de hizmet etmek 
istemiyen adamların son günlerinde mevkilerinde 
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tutunabilmek için yaptıkları hile de budur. Gö
receksiniz ki; bu hiçbir şeyden başka şey olamı-
yacaktır. Çünkü arada Şark temsil edilmedikten 
başka umumi kredi mevzuubahsolurken paranın 
âmili olan Amerika 'da iştirak etmemiştir. 

RElS — Şu okunan iki takrirden ismail Sub-
hi Beyin takriri ki, Heyeti Vekileye havalesini 
teklif ediyor. Evvelâ bunu reyi âlinize arz •ede
ceğim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında bir şey arz edeceğim. Mesele 
ikidir. Birisi istizah meselesidir. 

TAHSlN B. (Aydın)—Sualdir. İstizah de
ğil; Meclisi Âli istizah olarak kabul ederse isti
zah olur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Diğeri de protesto 
meselesidir. (Birisi sualdir sesleri) Evet birisi 
sualdir. Diğeri de protesto meselesidir. Protesto 
meselesi üzerinde söz söylemek iktiza eder. Çün
kü Meclisin doğrudan doğruya protesto etmesi 
iktiza eder? Yoksa Heyeti Vekilenin mi protes
to etmesi lâzım gelir. Fakat sual Meclisin kara
rma iktiran etmeden gidebilir. Bu herkesin hak
kıdır. Fakat; protesto meselesi de mcvzuubahs-
olmuştur. Bu meseleyi müzakere etmek iktiza 
eder, efendim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hariciye 
Vekilini davet ederiz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim bugün 
konferans içtima etmiştir. Hariciye Vekilini da
vet ediniz. İzahat versin., Bizim bunun hakkın
da bir şey yapın aklığımız lâzımdır. 

REİS — Efendim ! Protestonun müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclis 
namına resmen karar vermek lâzım değildir. 
Çünkü hata olur. Heyeti Vekilinin nazarı tas
vibine veya nazarı dikaktine arz edelim. İşte 
bu kadar. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Meclis 
arz etmez emreder. 

REİS — Efendim iki mesele var. Birisi Tah
sin Beyin takriri ki; Hariciye Vekâletine tebliğ 
edelim. Yarın gelir cevabını verir. Diğeri protes
toya aittir. Heyeti Vekileye verilsin deniyor. 

İsmail Subhi Beyin takririni, Heyeti Ve
kile protesto etmek üzere,kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Protesto 

edilmek üzere, mi ? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Heyeti 

Vekilece nazarı dikkate alınmak üzere denmişti. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu bapta 

Hükümet belki teşebbüste bulunmuştur. Onun 
için nazarı dikkate alınmak üzere Hükümete 
gönderiniz. 

REİS — Efendim, nazarı dikkate alınmak 
üzere gönderiyoruz 

Divanı Temyizi Askerî Kanununun ikinci 
maddesine gelmiş idik Söz Tunalı Hilmi Beyin
dir. 

TUNALI HLMt B. (Bolu) — Efendim 
uzun söyliyecek değilim. Fakat maatteessüf, 
evvelemirde sarf ve nahivden bahsedeceğim. 
(Dursun yahu, sadaları.) Arkadaşlar güzel 
Türkçemize, istirham ederim, dikkat edelim, 
yukarda (olunurlar) aşağıda (olunur); bunun 
hangisi doğrudur? İkincisi (iki âza asker ve 
diğer ikisi müntesibini hukuktan) deniyor. Bu' 
ifade katiyen yanlıştır. İkisi asker ve (birisi) 
müntesibini .hukuktan denilmez, arkadaşlar! 
Bunun aslı (bir) dir. O halde ancak bir (i) ilâ
ve edebiliriz. (Biri) deriz. Bâiradei milliye tâ
birini geçiyorum. (Niçin geçiyorsun? Sesleri) 
Yalnız, Hüseyin Avni Bey biraderimiz bu mad
denin ruhunu teşkil eden askerlik, başıbozuk
luk (Ne demektir? Sadaları) (Patırdılar) be
nim atalarımın tâbirini katiyen geri alamam. 
(Geri al, sadaları) (Gürültüler) O halde onun 
yerine (Sivil) mi, diyeyim? (Mülkiye deyiniz, 
sesleri) (Geri al, sesleri) pekâlâ geriye aldım. 
Onun yerine sivil mi, kullanayım î 

YAHYA GALİB B. (Kıışehir) — Hayır 
mülkiye, deyiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Peki, mülki
ye diyeyim. Efendiler, deminden çilingirler de 
mahkeme kursunlar mı, dediler? 400 - 500 se
nelik işçi mahkemelerinin İsviçre'de ve sair 
memleketlerde bulunduğundan bahsedecek de
ğilim. Efendiler, Endülüs Müslümanlarının bu
gün yedi yüz elli seneye varan bir mahkeme
sinden bahsedeceğim. Evvelâ; (Valânsiya) şeh
rinde bulunan bu mahkemeyi görmek üzere, 

-hattâ yolum üstüne tesadüf eden büyük şehir
leri ziyaret edememek fedakârlığında bulun
dum. Zira mahkeme Perşembe günü sabahleyin 
inikadediyor. Mahkemenin adı arkadaşlar; 
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(Tiribünala Agva) Arapçası (Mâhkemetül ma') I 
(Ne demek, sesleri?) Su mahkemesi efendim. 
Hakikaten, geniş bir nefes aldım. Çünkü: Mah
kemeye yetişebildim. Henüz sabah ezanı okun
mamış, şehre indim. Ecdadımızın bıraktıkları 
camilerin birçokları kiliseye tahvil edilmiş ol
duğu gibi, burada da büyük bir kilisenin çan 
kulesi sekiz asırlık bir minare; bu minarenin 
tepesine çıktım. Evvelemirde, vadiye bir göz 
attım. (Gürültüler) (Dinliydim, sesleri) Efen- ı 
diler Endülüs Müslümanlarının 8 - 9 asırlık 
asarı medeniyesi; su kanalları halinde, cetvel
ler halinde bütün ovayı, kilometrelerce clevam 
eden ovayı damar gibi ayrılmış bir halde tez
yin ediyor. (Madde üzerine söyleviniz, sadal-
arı) Bu madde üzerinedair, efendiler. Güneş 
doğdu. Kilisenin kapısı önüne koştum. Günler
den Perşembe. Araplar zamanından beri Per
şembe günü şehirde pazar kuruluyor^ Köylüler 
pazara geliyorlar ve aralarındaki su dâvaları
nı Ulu Camiin önündeki (Mâhkemetül ma')/c!a-
rüyet ediyorlardı. Mahkemeyi teşkil eden kim
seler arkadaşlar? Gördüm ki, yedi bucuk asır
dan beri İspanyollar mahkeme gününü değiş
tirmedikleri gibi Ulu Cami yerine Ulu Kilise
nin önünde beş Müslüman âza yerine, beş İs
panyol köylüden ibaret bir mahkeme teşkil edi- ] 
yorlar. Müslüman ecdadımızın orada bıraktık
ları nüfuz o kadar derin ki, tamamiyle Şarklı
lar gibi giyinmiş olan İspanya köylüsü Mcmiş 
Çavuşumu andırır surette, heybesi omuzunda 
olduğu halde bağdaş kurarak oturmuşlar; iki 
dâvayı rüyet ettiler. Dikkat ediniz arkadaşlar 
basit olan bu iş ne kadar derin 'oluyor? Ve 
asırlarca devam ediyor. Biz maatteessüf daima 
yüksekten tuttuk. Balon gibi yüksekten nçtuk, 
attık tuttuk, bir şey yapamadık. Arkadaşlar 
bu beş kövlü iki dâva dinledi. Hatırladığım ve 
anlıyabildiğime göre dâva şuydu. Birisi bir 
saat yerine, bir saat beş dakika su almış. 

LÛTFİ B. (Malatya) '— Kanun mu, tarif 
ediyorsunuz? Masal mı, anlatıyorsunuz? 

TUNALI HİMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun, madde üzerinde söylüyorum, efendim. 

BEİS — Maddeye dair söyleyiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Onu dört 
«Peseta» cezayı nakdîye mahkûm ettiler. Ar
kadaşlar evet Allahım'dan dilerim ki ; inşallah 
yakın zamanda köylüler için, çilingir malike-
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meleri ve çiftçiler mahkemeleri teşkil edilecek
tir. İşte bu ihtisas meselesidir, arkadaşlar. 

Hüseyin Avni Beye ve sair arkadaşlara ce
vap veriyorum; köylü, o su meselesinde ihtisas 
sahibidir. Binaenaleyh o mahkemenin azaları 
da köylülerdir. Şu halde arkadaşlar, şu mad
dede gösterilen ve maddenin ruhunu teşkil 
eden asker olmak meselesi de böyle bir mese
ledir ve ihtisasa mütaalliktir ve inşallahü Ta-
alâ yakında da köylülerimizin ihtisas mahke
melerini göreceğiz. (Alkışlar) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, 
bendeniz maddenin ufak bir tadille kabulünü 

, teklif edeceğim. Bu tadil de; bundan evvelki 
celsede münakaşayı bâ<ü olan; «Bairadci mil
liye tâyin olunur», - cümlesi hakkındadır. Bu 
mesele üzerinde uzun uzadıyâ söz söv1 em ok is
temiyorum. Çünkü; bu mesele Heyeti Vekile-
nin vazife ve mesuliyetini tâyin için yapılan 
Kanunun müzakeresinde dûrudiraz mevzuu-
bahsolacaktır. Yalnız Adliye Vekili Bnvefeııdi 
ile Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Beyin 
bu tâbir üzerinde ihtilâfı nazarları bulunmak • 
dolayısivlc, birkaç kelimeyle bu noktayı arz et
mek istiyorum. 

Malûmuâliniz; Hüseyin Avni Bey biraderi
min do gayet esaslı bir surette izah ettiler ki, ira-
dei milliye; Meclisin ekseriyetinin kararma ik
tiran eden bir keyfiyettir; iradei milliye budur. 

Meclis Reisi de, bu iradeyi milliyeyi; Bü
yük Millet Meclisi namına diye imza eder. Ya
ni Büyük Millet Meclisi namına, Reis Mustafa 
Kemal diye imza atar ve teamül de budur.. 
Sonra iradei milliyeyi, iradei seniye yerine kaim 
addediyoruz. Fakat biliyorsunuz ki; irade, iki 
türlüdür. Biri iradei seniyedir, diğeri iradei 
aliye denilen ve Makama Saltanatın irade ve 
tasdikine iktiran etmiyen mesail hakkındaki ka
rarlardır, iradelerdir. Bunları derece derece 

I nazırlar veya vekiller, kendi şubelerine ve da-
I irelerine aidolan mesailde; «Mucibince» demek 

suretiyle icra- ve infaz ederler. Eğer bunların 
yaptıkları muamele; mucibe iktiran edecek mu
amele; daha büyük bir mesele ise, böyle mesa
ili müfıimme Meclisi Vükelâda mevzuubahsolur 
ve Meclis Reisi kimse bunu o imza eder ve bu 
iradei aliyedir. 

I Zaten Teşkilâtı Esasiye Kanununun doku-. 
zuncu maddesi de bu noktayı, iki kısım olmak 
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üzere ayırmıştır. Dokuzuncu maddede di^or 
ki : «Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi 
tarafından intihabolunan Reis, bir intihap dev
resi zarfında Büyük Millet Meclisinin Reisidir 
ve bu sıfatla Meclis namına imza vaz'ma ve He
yeti Vekile mukarreratım tasdika salâhiyettar-
dır...» ki ; demin arz ettiğim gibif 

Ve nitekim birçok misaller de gösterebilirim 
ki : Bu mesailde, Büyük Millet Meclisi namına, 
Reis diye imza atılmıştır. Binaenaleyh iradei 
milliye budur. 

Bunun haricinde ikinci bir kısım daha var
dır ki; bu da Meclis Reisinin Heyeti Vekile 
mukarreratım Heyeti Vekilenin Reisi tabiîsi/ol
mak sıfatiyle tasdik cihetidir. Yani nasıl ki 
bir sadrazam bunları tasdik eder ve iradei ali
ye denir, bu da bunun gibi.... 

Meclis Reisinin; iradei milliye şeklinde olan 
mukarrerata vaz'ı imza etmesi için; o mukar-
reratm mutlaka Meclis mukarreratı olması lâ-
zımgelir ve eskiden beri olduğu veçhile Meclis 
namına diye imza atmak iktiza eder. 

Burada bir mesele daha var : Malûmuâliniz 
/ Mahkemei Temyiz reisleri ve azaları, iradei se-

niye ile tâyin olunur ve azledilirlerdi. Ve haki
katen Mahkemei Temyiz - isterse Divanı Tem
yizi Askerî olsun - reis ve âzalarının nasıp ve tâ
yininin iradei Milliyeye iktiranı icabeder. Fa
kat ne yapalım ki, evvelce nasılsa bu cihet, ya
ni nasıp ve tâyin hakkı Heyeti Vekileye -veril
miş. Heyeti Vekile bunu yapmış ve Meclis Reisi 
de Heyeti Vekilenin Reisi tabiîsi olmak sıfa
tiyle ; Heyeti Vekile mukarreratım tasdik etmiş; 
fakat Meclis namına değil... Bu iltibası burada 
bırakıyorum. Yalnız bu hususta Adliye Veki-
liyle Adliye Encümeni Mazbata Muharriri ara
sında ihtilâf vardır. Ve muhtelifünfih olan bu 
meselenin halli için de Encümeni Mahsusça, He
yeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair bir lâ-
yihai kanuniye yapılmıştır, bu cihetleri sonra 
tetkik ederiz. Fakat bu maddede bu noktanın 
bu şekilde ve bu tarzda - iradei milliye suretin-
da - bir emrivaki halinde kalması da doğru de
ğildir. Bu itibarla bu fıkranın buradan tayyı 
ile yerine Mahkemei Temyiz teşkili için kabul 
ettiğiniz Kanundaki şekil neyse,, onun ikamesi
ni ve bu suretle kabulünü teklif ediyorum ve bu 
münakaşayı burada kapıyalım. Zira bugün ve 
burada haHedemeyiz, Muvakkat Temyiz Heyeti 
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I teşkiline dair Kanunun beşinci maddesindeki * 

şekil şudur: «Rüesa ve başmüddeiumumi ve 
âza ve başmüddeiumumi muavinleri Umuru Ad
liye Vekâleti tarafından intihabolunarak memu
riyetleri Büyük Millet Meclisi Heyeti İcraiye-
since tasdik olunur.» Binaenaleyh Divanı Tem
yiz için de bu şekil kabul olunursa uzunuzadı-
ya münakaşaya da mahal kalmaz ve mesele de 
halledilmiş olur. 

REÎS — Ali Süruri Efendi buyurun. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben

deniz söze lüzum görmüyorum, sarfınazar edi
yorum. Yalnız şunu arz etmek isterim ki ; İra- , 
dei milliye tâbiri, muhtelif suretlerle tefsire mü- > 
tehammil bir tâbirdir. Esasen şimdiden arka
daşlar arasında veçhi tefsirden dolayı ihti
lâflar başgöstermiştir. Böyle bir tâbirin kanu
na derci hakikaten gayrikabildir. Onun için 
Meclisi Âli; eğer Divanı Temyiz Heyetinin -me
muriyetlerini tasdik etmek hakkını icra Vekil
lerine bırakıyorsa ona göre tasrih etmeli; yok 
eğer, Meclis kendisi üzerine alıyorsa ona göre 
tasrih etmeli.. Yani yalnız iradei milliye tabiriy
le iktifa etmek doğru değildir. 

REÎS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen

dim ; sözümden bendeniz sarfınazar ediyorum. 
Yalnız takririm okunduğu vakit maksadımı iki 
kelimeyle izah ederim. 

REÎS — Efendim başka söz alan arkadaşla
rımız var. Buy/urun Abdullah Azmi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim benim söyliyeceğimi Ali Şükrü Bey söyle
diler. Bu yold\a evvelce bir takrir de vermiştim; 
müzakere kâfidir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O halde ben 
takrir vermeye lüzum görmüyorum. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reyi âlini
ze arz ediyorum. Müzakereyi "kâfi görenler elle
rini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülmüştür. 

MAHMUD SAÎD B. (Muş) — Reis Beyefen
di, Meclis kâtiplerinin hakkı kelâmı yok mudur? 
İstirham ederim? Bu hal tekerrür ediyor ve 
bendenize bir söz söylemek nasibolmuyor. Ba-
zan kitabet kürsüsünde bulunuyorum. Fakat 
bugün kitabet mevkiinde olmadığım halde 
yine burada mâruzâtta bulunamadım. Feryâd-
ettim. Bir söz istedim onu da lütuf buyurmadı-
nız.. (Unutulmuştur seslen) 
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REÎS —. Efendim müzakere kâfi görülmüş

tür.. Takrirleri okutuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin berveçhi âti üzere tavzih ve 

tadilini teklif ederim. 
10 . IV .1338 

Mersin 
Salâhaddin 

Madde 2. — Divanın Reis ve âzası Müdafaai 
Milliye Vekâletinden intihap ve Heyeti Vekile 
karariyle tâyin olunur. Reisle iki âza asker ve 
diğer ikisi müntesibini hukuktan olacaktır. 
Bundan başka (Biri Bahrîye ümerasından ol
mak üzere) iki asker ve bir müntesibini hukuk
tan üç âza mülâzimi bulunur. 

Riyaseti Celileye 
Divanı Temyiz Kanununun ikinci maddesi

nin birinci fıkrasının berveçhi âti üzere tahririni 
teklif ederim : (Divanın Reis ve âzası Müdafaai 
Milliye Vekâleti tarafından intihabolunarak me
muriyetleri Büyük Millet Meclisi Heyeti tcraiye-
since tasdik ve icra olunur.) Mahkemei Temyi
zin teşkili hakkındaki Kanun dahi bu veçhile' 
tahrir olunmuştur. / 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

' Riyaseti Celileye 
Divanı Temyizi Askerî Kanununun ikinci mad

desinin berveçhiâti tadilini teklif ederiz. 

Madde 2. — Divanın Reisi ve askerî âza ve 
mülâzimi Müdafaai Milliye ve adlî âza ve mülâ
zimi de Adliye Vekâletinden intihap ve memuri
yetleri Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik 
olunur. îşbu âza mülâzimleri ilâ.. 

10 Nisan 1338 
Karesi 

- Abdülgafur 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif 

eylerim: 

Madde 2. — Divanın âzası üçü Müdafaai Mil
liye ve ikisi Adliye encümenleri âzasından olmak 
üzere Büyük Millet Meclisinden intihabolunurlar. 

Bitlis 
Hüseyin Hüsnü 

C : 2 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin birinci fıkrasının berveçhiâti 
tadilini teklif eylerim : Divanın Reis ve âzası 
Müdafaai Milliye Vekâletince intihap ve Heyeti 
Vekilece tâyin olunur. 

j Gümüşano 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif 

eylerim : 
(Divas Reis ve âzasiyle âza mülâzimleri Mü

dafaai Milliye ve Adliye Vekâletlerince intihap 
ve memuriyetleri Meclisi Âlice tasdik olunur. 
Reis ile iki âza ve bir âza mülâzimi askerî, diğer 
iki âza ile bir âza mülâzimi dahi adlî olacaktır. 
Âza mülâzimleri indelhaee sınıflarına göre nok-
sanii heyeti ikmal ederler.) 

Muş 
Mahmud Said 

RBİS — Efendim, ta'krMer hemen iki kısmı 
ihtiva ediyor. Birisi (Heyeti Vekilece tercih ve 
tâyini icra kılınır) diyor. Hasan Fehmi Beyin 
takririnde farik vardır. Salâhaddin Beyefendiyle 
Abdullah Azmi Efendinin takrirleri birdir. Bir 
takrir de (Meclisten tasdik olunur) diyor. Son
ra Hasan Fehmi Beyin takriri, o da Abdullah 
Azmi Efendinin takririne yakındır. (Divanı 
Temyizin reis ve âzası Heyeti Vekile tarafın
dan tâyin Olunurlar) diyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaade 
buyurun izah -edeyim. Efendim malûmuâliniz 
mesele tasdikin lıanigi makama aidolduğu mese
lesidir. Mahkemei Temyizin teşkili hakkındaki 
Kanunun beşinci maddesindeki fıkrayı aynen 
buraya ilâve ederse'k bendeniz zannediyorum ki, 
doğru bir şey yapmış olmayız. Çünkü Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair iolan Ka
nunda,' Teşkilâtı Esasiye Kanununda Büyük 
Millet Meclisi Reisine Heyeti Vekile mukarrera-
tmı tasdik etmek salâlhiyetinden 'başka daha 
birtakım salâhiyet tefrik edilmiştir. O itibarla 
Ibunu ımühmel bıra'kmak icaJbeder. Halbuki Di
vanı Muvakkati Temyiz Heyetinin teşkili hak
kındaki Kanun 'kabul edildiği vakit Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mevcut değildi. O muahhardır. 
Bu mukaddemdir. Bu iradei milliyeyi maddeden 
tayyetmek lâzımıgelir. 'Çünkü Vazife ve mesuli
yet Kanununu müzakere ederken, Meclisin He-
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yeti Umumiyetine ait mesaili ki ; valilerin, süfe-
ranın, ordu 'kumandanlarının tasdiki meselesini 
de Meclis Heyeti Umumiyesine bırakmıştır. Ola
bilir ki, Temyiz Heyeti de oraya ilâve edilir. 
Onun için o kanunla bir tearuz tenkil etmesin. 
Bu itibarla 'beşinci fıkrayı buraya nakîetmiye-
lim. Bâiradei milliye tâyin ulunur fıkrasını çı
karalım. Heyeti Vekilenin karariyle tâyin olu
nur, diyelim ve o "kanunu mühmel bırakmış ola
lım. O kanunu müzakere ederken, Heyeti Umu
miye kendisine ait vazife ve salâhiyeti tefrik , 
eder, bu kanunla bir tearuz hu&ule getirmez. 
('Doğru sadaları) 

REİS — Hasarî Fehmi Beyefendi takririni 
izan ettiler. Reyiâlinize -arz edeceğimi. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey, bendenizin takririmle bu takrir bir tearuz 
teşkil ediyor. Maddei 'kanuniye 'mühmel olamaz. 
Hasan Fehmi Bey öyle bir tâlbir 'kullandılar k i ; 
«Bunu şimdi mühmel bırakalım» demek k i ; 
yapacağmınz şey sarih olmıyacak; halbuki kanu
nun sarih olması lâzımdır. Hiç "kanun mühmel 
olur mu? Binaenaleyh Mahkemei Temyiz Kanu
nundaki tâbirini (kullanmak lâzi'imgelir. Vazife ve 
mesuliyet Kanunu çıktıktan sonra bu kanunlar 
değişmek lâzımgelir. Binaenaleyh Malhkemei 
Temyiz Kanunundaki ibareyi kullanmamak doğ
ru değildir. O da Mahkemei Temyizdir. Bu da 
bir Mahkemei Temyizdir. Her ikisi de aynı hu
kuk, aynı salâhiyeti ve aynı evsafı haizdir. Bi
naenaleyh aynı tâbiratı kullanmak lâzımdır. 

SALÂHADDİN B. ^Mersin) — Efendim, 
tekmil arkadaşlarımız hemen hemen bir nokta
da birleşiyorlar. Heyeti Vekile Ikarariyle tâyin 
olmalıdır diye hemen (hepimiz bunu söylüyoruz. 
Binaenaleyh bendeniz de .aynı noktada müştere
kim. Takririmde maddenin (Divanın reis ve 
âzası Müdafaai Milliye Vekâletinden intihap ve 
Heyeti Vekile karariyle tâyin olunur) tarzında 
tadilini teklif 'ediyorum. Fakat burada /bir nok
ta vardır ki, meskût kalmıştır. Lüzumu da var
dır ; onu ilâve ediyorum. O da, Divanı Temyiz 
âza mülâzimi olarak iki asker, âza müîâzimi bu
lunur. Bunlardan birisinin bahriye 'erkânından 
bulunması lâzımdır. Düvanı harbleriıı verdiği 
hüküm vö\ kararda heyeti tenvir etmek lâzım
dır. Bu kanunda meskût olmakla .beraber i'da-
reten böyle yapılıyordu. Fakat böyle bir esaslı 
kadran ortaya konduğu zamanda âza mülâzım-
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lerindeın. birinin ıbaihriye ümerasından «olması 
faydalıdır. Onun için bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — (He
yeti Vekile) tâbiri yerine (İcra Vekilleri He
yeti) demek daha doğru olur. 

S A L A H A D D Î N B. (Mersin) — Bendeniz ona 
muarız değilim. 'Tashih buyurabilirsini'z. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Zan
nederim Hasan Fehmi Bey Zühul eseri olarak 
yanlış beyanatta bulundular. Müsaade buyurur
sanız onu tashih edeyim. Buyurdular ki : Ordu 
ve kolordu kumandanlıkları tâyini gibi vazaifi 
Meclis Ikendi üzerine almıştır. Böyle bir şey 
yoktur. Bunlar tcra Vekilleri Heyetinin heyeti 
umumiyesine verilmiştir. Diğerleri aidolduğu ve
kilin inhası ve tcra Vekillerinin tensibi üzerine 
yalnız Meclis Reisinin tasdikiyle icra olunur 
denmiştir. Binaenaleyh Meclisin Heyeti Umu
miyesine alınmış bir hakkı tâyin yoktur. Şu 
halde bu maddei kanuniyeyi mühmel bırak
mak, caiz değildir ve mademki, hakkı tâyin 
de Heyeti Vekileyc verilmiştir. Bu da ona kı
yas edilerek her halde îcra Vekilleri Heyetine 
bırakılmak en doğru bir fikirdir. 

(Abdullah Azmi Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

RElS — Efendim takririnizdeki intihap 
kelimesi yerine inha kelimesini koymak istiyor 
musunuz ? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim ben aynen Mahkemei Temyizce kul
lanılan tâbiri aldım. Çünkü aynı bir Mahke
mei Temyiz teşkil olunuyor. O ne ise, bu da 
odur. 

NÜSRET Ef. (Erzurum) — Müdafaai Mil
liye Vekili intihabeder. Asıl tâyin Heyeti 
Vekileyc aittir. Mahkemi Temyizde de öyle-
ledir. 

REİS — İnha veya intihap Müdafaai Mil-
liyeye ait, tasdik Heyeti Vekile tarafından... 
Bu takriri dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu 
fıkra Teşkilâtı Esasiyeyle müthiş bir taanız 
teşkil ediyor. Yani Meclis namına tasdik kal
mıyor. Teşkilâtı Esasiye Kanunundan sonra 
kabul edilen bu kanun Teşkilâtı Esasiyenin 
maddei mahsusasiylc bir taanız teşkil ediyor. 
(Hayır, sadaları.) 
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(Salâhaddin Beyin takriri tekrar okundu.) 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Birinci 

fıkrada aynı fikirdeyim. Yalnız üçüncü fık
rada ciheti askeriyeden olan â£a mülâzimle-
rinden birisinin Bahriye ümerası olması lâ
zımdır. (Bahriyenin taallûku yoktur sadaları.) 
(Lâzımdır, sesleri.) Efendim çok bahri mesail 
vardır. 

EEÎS — Maddedeki asker âza mülâzim-
lerinden birinin bahriye ümerasından olmasını 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmıştır. 

(Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, takriri 
tekrar okundu.) 

RElS — Meclisi Âlice tasdik edilecek de
niliyor. Nazarı dikkate alman takrrilerden 
farkı bu.. Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
madı. 

(Hüseyin Hüsnü Bey (Bitlis'in) takriri tek
rar okundu.) 

RElS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin tak
riri tekrar okundu.) / 

(Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okun
da.) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey bendeniz şimdi kabul edilen takririn Teş
kilâtı Esasiye Kanuniyle müthiş bir tearuz 
teşkil ettiğini arz edeceğim.• Fakat mesele 
uzıyacak. Takrir de kabul edildi. Münasipse 
takririm enöümene gitsin de encjümende izah 
edeyim. Müsaade buyurulursa Teşkilâtı Esa
siye Kanunundaki maddeyi buradan okuya
yım : , 

(Büyük Millet Meclîsi Reisi Heyeti Vekile 
mukarreratım tasdika salâhiyettardır.) Mahke-
mei Temyiz Kanununda ise (Büyük Millet 
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Meclisi Heyeti Icraiyesinde tasdik ve icra olu
nur.) kaydı vardır. (Tasdik ve icra) Heyeti 
Vekileye verilince, Meclis namına tasdika im
kân kalmıyor. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 9 
ncu maddesi mühmel kalıyor. Heyeti Vekile-
ce tasdik ve icra olunan şeyle Heyeti Vekile
ye tasdik ve icra salâTtıiyeti verilmiş oluyor. 
Halbuki Meclis namına tasdik lâzımdır. Mec
lis ya bunun heyeti umumiyesini üzerine alır 
veya Reise tasdik ettirir. Bu ayrı bir mesele 
rica ederim. Takriri reye vaz'ediniz. 

RElS — (Müdafaai Milliye Vekâletinden 
intihap ve Heyeti Vekilece tâyin olunurlar.) 
Hasan Fehmi Beyin takriri.. Bu takriri na
zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmıştır. Encümene veriyoruz 
bu takriri. Efendim, vaktimiz kalmadı. Müza-
zakereye devam edemıyeceğiz. Yalnız, Heyeti 
Âliyenizden bir şey istirham edeceğim. Meclis 
bütçesinin yarınki ruznamemizde müzakeresini 
reyiâlinize vaz'edeceğim. (Yarın Nevahi Ka
nununa tahsis edilmiştir, sadaları.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yarın 
Nevahi Kanunu için tahsis edJmiş bir gün
dür. Olmaz, (Olmaz, olmaz sesleri) 

HASAN ' BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
esasen mukarrerdir. Salı günleri Nevahi Ka
nunu müzakere edilecektir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Her celsede Mec
lisin kararını bozmak bu Meclisin şiarı mı ola
cak? Nevahi Kanunu için Salı günleri tahsis 
edilmiştir. Bu bir karardır ve buna tebaiyet 
mecburiyetindesiniz. 

REİS — Hiddet ve şiddette mâna yoktur. 
Yarın içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı celse; saat : 5,15 
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İçtimai âti numunesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide: 
A) Tezkereler: 
1. İstiklâl mahkemelerinin hukuku şahsi-

yeye mütaallik hükümleri hakkında Adliye Ve* 
kâletinin tezkeresi 

2. iMuhakemat Heyetinin içtima edemedi
ğine dair Memurin Muhakemat Heyeti Riyase
tinin tezkeresi r 

fB) Müteferrik evrak: 
I I . Mütareke teklifi münasebetiyle mülha

kattan mevrut telgraflar 
2. Memurin Muhakematı Azalığmdan istifa 

ettiğine dair Kângırı Mebusu Behçet Beyin 
takriri 

3. Evkaf Müdürü Ali Rıza Efendi hakkın
daki istida Encümeni mazbatasının ruznameye 
alınması hakkında Diyarbekir Mebusu Kadri 
Beyle rüfekasının takriri 

4. Şimendifer amele ve müstahdemini ma-
aşatı hakkında Çorum Mebusu Hâşim Beyin 
takriri 

C) Encümenlerden mevrut mazbatalar: 
1. Adliye Encümeni Riyasetinin mahakimi 

şer'iye «kadılarına aidiyeti hakkındaki teklifin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 

2. Himayeietfal menfaatine bâzı rüsum ah-
zi hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Adliye Encümeni mazbatası 

3. Taraiklı nahiyesinin kazaya ifrağı hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

4. Gaz ve saireden İstihlâk Resmi ahzi hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

5. Tekerlekli araba istimali hakkmdaki 
teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası 

6. T^ütün paketlerine birer kuruş zammı 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadığı
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

7. Umum Jandarma Kumandanlığının Mec
listen bir âza tarafından tedviri hakkındaki 
teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 

8. Zonguldak memurini maaşatı hakkında

ki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

9. Memurin muhakematına ait kanunun ta
dili hakkındaki tekliflerin reddine dair Adliye 
ve Dahiliye encümenleri mazbatası 

10. Bayezid livasına hariçten zahire ithali 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatası 

11. Meclis aklanımda müstahdem iken tahtı 
silâha alman memurin maaşatı hakkında Mu-
yazenei Maliye Encümeni mazbatası 

12. Kars, Ardahan, Hopa tariki hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

13. Hacıbektaş Şeyhi Hasan Efendinin 
azlinin hilafı usul olduğuna dair İstida Encü
meni mazbatası 

3. — Bugün müzakere edilecek hususat 
Ruznamede mevcut mevat: 
1. 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
2. Vasiti nakliye mükellefiyeti hakkında

ki lâyihai kanuniye 
3. Ne vahi Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir.) 
4. Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai1 

kanuniye 
5. Ruznamei müzakerat hakkında müza

kere 
6. Muvazene Encümeni Müdürü maaşının 

bütçeye ilâvesi hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

7. Mesken icarlarından iki aylığın Harb 
Vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı Be
yin teklifinin reddini mutazammm Lâyiha En
cümeni mazbatası 

8. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

9. Ankara bağlarındaki tahribata dair isti
dalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 

10. ,Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida Encü
meni mazbatası 

11. Belediye etibbasmm belediye meclisleri
ne azayı tabiiye olarak devamları hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 
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12. Antalya ve Erzincan ve Bayezid divala- | 

rmdaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki tekliflerin ! 
mütalâası beyan edilmek üzere Dahiliye Vekâle- i 
tine tevdiine dair Dahiliye Encümeni mazbatası i 

13.. Sinob'da Tersane mahallindeki bina j 
hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları ; 

14. Yorgi hakkındaki hükmü idamın tasdi- ; 
kine dair Adliye Encümeni mazbatası i 

15. Temya'nm bakıyei müddeti cezaiyesinin | 
affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin kabulüne \ 
dair Adliye Encümeni mazbatası i 

16. Kanunu Cezanın mevaddı mahsusasmm \ 
tadili hakkındaki lâyihanın tadilen kabulüne dair j 
Adliye Encümeni mazbatası i 

17. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan mah- i 
kûm edilenler hakkında Adliye Encümeni maz- j 
hatası ' ' j 

18. İstiklal ' Mahkemesince mahkûm Nuri . 
Haliloğlu Abdullah ve rüfokâsı hakkında Adliye • 
Encümeni mazbatası 

19. Vilâyatı Şarkiye muhaeirinine verilecek 
keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında Kaya
nın ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası 

20. Harb kazançları itiraznamelerini tetkik 
edecek komisyona dair lâyihai kanuniye hakkın-
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da Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatası 

21. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Be
ye ınuhassas maaşatın devamı tesviyesi hakkın
daki teklife mütaallik Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

22. Takdirname ile Taltif Kanununun tef
siri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

23. Ferid Efendinin taltifinin teehhürü hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

24. Yem ve tayinat hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

25. Şehbenderhaneler rüsumunun tezyidi 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

26. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanu-
niyesi 

27. Slikna Kanunu 
28. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü

menlerinin usulü murakabeye dair teklifi ka
nunileri 

29. Teşkilât kadrolarının yeniden tesbitine 
dair E m m i n i Mebusu Hüseyin Avni Beyin tek
lifi 

30. Kanuni Esasi Encümeni mazbatası. 

«•» mam 

T. B. M. M. Matbaası 


