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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müaakerat; saat : 1,45 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van,) Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı 
sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse , 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Kıstel
yevm hakkında geçen içtimada verilen takrir 
tekrar reye konularak kabul edilmedi. Trak
ya'nın senei devriyei işgali münasebetiyle mev
rut telgraflara cevap yazılması tensibedildi. 
Tetkik Encümeninden istifa eden Hakkâri Me
busu Mazhar Müfid Beyin yerine Batum Mebu
su Edib Beyin intihabı kabul edildi. Hıyaneti 
vataniye mücrimini af Kanununun tefsiri hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası tâyini esa
mi suretiyle reye konulduysa da ekseriyet hâsıl 
olmadığından ikinci celsenin bidayetinde tek
rar reye» konulacağı tebliğ kılındı. İstiklâl 
mahkemeleri Kanununu muaddil Encümeni Mah
sus tarafından kaleme alman Jâyihai kanuniye-
nin müstaceliyet karariyle müzakeresi bilicra 
birinci maddesi aynen, ikinci maddesi tadilen 
kabul olundu. Gene Mebusu Hamdi Beyin, bu 
esnada makamı Riyasetten şikâyeti hâvi vermiş 
olduğu takrir mumaileyh tarafından muah-
haran geri alınmış ise de takririn geri alınması 
suretiyle meselenin kapanmış addi hakkındaki 
teklif Heyeti Umumiyece reddedilerek icabı 
teemmül edilmek üzere takririn Divanı Riyase
te havalesi karargir oldu ve teneffüs için celse 
tadil olundu. 

İkinci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat tefsire dair mazbata ikinci defa 
peye konularak 14 müstenkif ve 46 redde karşı 
110 reyle kabul olundu. Beşinci Şubeden Muva
zene «Encümenine Hakkâri Mebusu Mazhar Mü

fid Beyin intihabedilmiş olduğu tebliğ olundu. 
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyihai kanu-
niyehin üçüncü maddesi fıkra fıkra müzakere 
edilerek tadilen kabul olunup Pazartesi günü 
içtima olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

2. — SUALLER 

1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Rum-
kale isminin tebdiline dair sual takriri Dahiliye 
Vekâletine 

2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, iki 
aşiret beynindeki dâvanın sulhan tesviyesi im
kânının ne dereceye geldiğine dair sual takriri 
Dahiliye Vekâletine 

3. — Gazianteb IMebusu Şahin Efendinin, 
Kilis muallimlerinin tahtı silâha davet ve şevk
leri esbabına dair sual takriri Müdafaai Milliye 
ve Maarif Vekâletlerine havale edilmiştir. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Kayseri Van 

Atıf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye 
sahası olan mevakie münhasır olmak üzere aşarın 
sureti tahsili hakkındaki 16 Temmuz 1337 tarihli 
Kanunun temdidi meriyetine dair kanun lâyihası 

REİS — Aşarın sureti cibayeti hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye Var. 

9. — MAZBATALAR 

1. — Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye 
sahası olan mevakie münhasır olmak üzere aşarın 
sureti tahsili hakkındaki 16 Temmuz 1337 tarihli 
Kanunun temdidi meriyetine dair kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

- 69 
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REİS — Bu lâyihai kanuniye dün Heyeti Ve-

kileden müstaeelen gelmişti. Bendeniz de Nizam-
namei Dahilînin olbaptaki sarahatine istinaden 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ettim. Bu
gün de Heyeti Aliyenize Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası ile beraber gelmiştir. Maliye Ve
kili Bey bu bapta söz istiyor, buyurunuz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim bu teklif Garp Cephei har
binde ateş mıntıkasına tesadüf eden aşarın 1837 
senesinde Meclisi Âlice kabul buyurulan usul veç
hile 1338 senesinde dahi tahmin sureti ile alın
masına dair bir maddeden ibarettir ki, bu 1337 
senesinde kabul edilen kanunun 1338 senesinde 
dahi tatbikini teklif etmekten ibarettir. Düşma
nın cepheye yakın olan yerlerdeki hububatı kıs
men yakmakta olduğu istihbar ediliyor. Bazan 
bizim tarafa da ateş sirayet etmiş bulunuyor. 
Onun için böyle yerlerdeki hasılatı ordunun mua
veneti ile bir an evvel kaldırmak icabediyor ve 
ordu kumandanı da müstaeelen tahmin usulü ile 
cibayetin senei sabıkadaki usûl veçhile yalnız ateş 
hattı dahilindeki kısma tatbikini arzu ediyor. Bu
nun için müstaeelen ruznameye alınarak müzake
resini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyefendi 
müstaeelen ruznameye alınıp müzakeresini teklif 
ediyor. Bunun ruznameye alınıp müstaeelen mü
zakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Müstaeelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Batum Mebusu Ahmed Fevzi Efendinin, 
Şavşat kazası merkezindeki medresenin Darülhi-
lâfe Medresesine tahvili hakkında kanun teklifi 
(2/550) 

REİS — Şavşat kazası dahilindeki medrese
nin Darülhilâf e Medresesine tahvili hakkında Ba
tum Mebusu Fevzi Efendinin teklifi kanunisi ve 
mezkûr teklifin müstaeelen müzakeresine dair 91 
imzalı takrir var. Tabiî teklifi kanuni olduğu için 
alelûsul müstaeelen Lâyiha Encümenine havale 
edilir. Müstaeelen müzakeresini kabul edenler... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şer'iye bütçesine 
aittir. Bir kere oradan sormak lâzımdır. 

REİS — Kabul ederseniz sorarız veyahut 
Şer'iye bütçesi ile beraber müzakere ederiz. 

Şimdi efendim Şavşat kazası dahilindeki med-

J. 1336 0 : 1 
I resenin Darülhilâfe Medresesine tahvili hakkın

daki Batum Mebusu Fevzi Efendinin teklifi ka
nunisini Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. Mııs-
taceliyet teklifi de vardır. Müstaeelen gönderil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. (Yanlış anlaşıldı sesleri) 

I REİS — Efendim iki defa reye koyamam. Lâ
yiha Encümeninden geldiğinde müstaceliyeti tek
rar reyi âlinize vaz'ederim. 

6. — TEZKERELER ı 

1. — Pontüs meselelerine ait cürümlerin hiya-
neti vataniyeden addedilip edilmiyeceğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Pontüs meselesine ait ceraimin hi-
yaneti vataniyeden addedilip edilmiyeceğine dair 
bir karar itası hakkında Adliye Vekâleti tezkeresi 
var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

I 1. — Trakya'nın senei devriyesi işgali müna
sebetiyle muhtelif mahallerden mevrut telgraf
lar 

REİS — Trakya'nın senei devriyei zıyaı mü
nasebetiyle mevrut telgraflar var efendim. Keşide 
mahalleri okunacaktır. 

Pasuv Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Kürei-
nühas Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Burdur 
Belediye Riyasetinden, Sinob Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden, Bolu Miting Heyeti Riyasetinden, 
Arapkir Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Bolu 
Mutasarrıflığından, Maraş Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden, Cide Müdafaai Hukuk Riyasetin
den, Zile Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Ulu
borlu Müdafaai Hukuk Riyasetinden. 

2. — 23 Temmuz Millî Bayramı münasebetiyle 
muhtelif mahallerden mevrut tebrik telgrafları 

REİS — İdi Millî tebrikine dair de Artvin 
Müdafaai Hukukundan, Bilecik Mutasarrıflı
ğından mevrut telgraflar vardır. 

Efendim muvafık görürseniz bunlara Di
vanı Riyasetçe münasip cevap yazılır. (Muvafık 
sesleri) 

Lâzistan Mebusu Osman ve Ziya Hurşid bey
lerin müsadere edilen bir vapura dair temenni 

I takrirleri var. 

70 — 
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7. — TAKRİRLER 

i. — Lâzistan mebusları Osman ve Ziya Hur
şid beylerin, Ruslar tarafından müsadere edi
len Sadıkzade Biraderlerim, vapuru hakkında te
menni takriri 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Rusya'nın Varşova ahalisinden (Marçelya 

Emanuileviçe de Leştayn) nın malı olan (Rus) 
ismindeki vapur 1918 senesi Kânunuevvelinin 
yedisinde dairei intihabiyem tüccarlarından Sa
dıkzade Biraderler tarafından usulüne muvafık 
bir surette mubayaa edilerek (Yenidünya) tes
miye edilmişti. Evrakı müsbiteleri tamamiyle 
Sadıkzade Biraderlerin yedinde mahfuzdur. Son 
zamanlarda Yunan ablukası dolayısiyle Osmanlı 
Sancağını hâmil vapurların Karadeniz'de sey
rüseferi tehlikeye ilka edildiğinden 1338 senesi 
iptidasında muvazaa tarikiyle Sancağı tebdil 
edilerek îran Bandırası ve (Tebriz) namı tah
tında icrayı sefere başlamıştı. Takriben iki ay 
mukaddem mezkûr vapur Sohum'da Rus ma
hallî Hükümeti tarafından, Ruslara aittir, ba
hanesiyle müsadere edilerek tayfa ve sancağı 
tebdil edilerek Tiflis Mümessilliğimizin 24 Ha
ziran 1338 tarihli protestosuna rağmen Ruslar 
tarafından sefere sevk edilmiştir. Rus Şûralar 
Hükümeti tarafından umum Rus mallarının 
nasyonalize ve alım - satımı menedilmesi hakkın
daki ilânları İstanbul Bahriye Nezareti tarafın
dan 70 hususi, 66883 umumi numara ve 27 Ma
yıs 1336 tarihinde Türkiye tebaasına tebliğ edil
mesine nazaran mezkûr vapur bu tarihten tak
riben iki sene mukaddem satmalınmıştır. Ev
rakı müsbiteleri yedimdedir. Halbuki bundan 
sekiz ay mukaddem Batum gaz tüccarlarından 
Gaz Fabrikası sahibinin Rus mültecilerinden 
satmaldığı birisi (Rus), diğeri (Rusya) namm-
daki vapurlar (Hedviç) ve (Mariye Corc) namı 
ve İngiliz Bayrağı altında Batum'a her hafta 
seyrüsefer ettikleri halde bunlara hiçbir taarruz 
vâki olmuyor. 

Hulasaten dermeyan ettiğim mütalâa ve 
bilhassa aramızda Muhadenet Muahedesi câri 
olan Rus Şûralar Hükümetiyle münasebatı hem-
civariyi takviye ve münakalâtı ticariyemizi ida
me arzusunda bulunduğumuz bir zamanda ik
tisadiyatımızı ızrar edecek böyle bir hareketi 
Rus Şûralar Hükümetinin tecviz etmiyeceğine 
ve menfaatine uygun gelmiyeceğine kaani bu-

. 1338 C : 1 
lunuyoi'um. Emsali misillû birçok muhaberelerle 
Kuvayı Milliyeye pek çok hizmetleri sebkat eden 
Sadıkzadelerin uzun vakit geçirilerek ızrar edil
meleri kaviyyeii muhtemeldir. Buna meydan kal
mamak üzere hususatı âtiyenin Hariciye Vekâ
leti tarafından icra ve cevap ita buyurulmak 
üzere Hariciye Vekâletine havalesini temenni 
eylerim. 

1. Vapur, nerede ise derhal şehbenderleri
mizin bulunduğu Nurusiski veya Batum liman
larından birino avdetinin ve meselenin halline 
kadar seyrüseferden alıkonmasmm temin Duyu
rulması. 

2. Vapuruu geldiği limanda derhal teşekkül 
edecek bir mahkemei Bahriye huzurunda evrakı 
müsbitesini hamilen Sadıkzade Biraderlerden bi
rinin izamiyle ispatı müddea edildiği takdirde 
derhal vapurun iadesi ve zarar ve ziyanın taz
mini. 

3. İşbu muamelenin takibi için mahallî şeh
benderlerimize ve Moskova Sefirimize talimat 
itası. 

4. Birinci maddede irae ettiğim limanlar
dan birine nihayet bir ay zarfında vapurun av
detini temin buyurmalarını bilhassa rica eder 
ve cevaba muntazır olduğumu arz eylerim efen
dim hazretleri. 

28 Temmuz 1338 
Lâzistan Mebusu Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri Ziya Hurşid 

REİS — Muvafık görürseniz bunu Hariciye 
Vekâletine havale edelim. (Muvafık sadaları). 

3. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

i. — Muvazenei Maliye Encümenindeki mün-
halle Üçüncü Şubeden Ziya Hurşid ve îstida En
cümenine İstanbul Mebusu Mazhar beylerin in-
intihab olunduklarına dair şube riyaseti tezkeresi. 

REİS — Efendim, Üçüncü Şubeden encümen
lere yapılan intihabat hakkında Mazbata ve 
Muvazenei Maliye intihabatına ait mazbata 
vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeninden münhal 

âzalığa şubemizden icra kılman intihapta Lâzis
tan Mebusu Ziya Hurşid ve İstida Encümeni âza-
lığına da İstanbul Mebusu Mazhar beylerin ihrazı 
ekseriyet eyledikleri anlaşılmakla Heyeti Umumi-
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yeye arzı şubenin 28 Temmuz 1338 tarih ve on 
Üçüncü içtimamda takarrür ettiği mâruzdur. 

29 Temmuzl338 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

Karahisarı Şarki Maraş 
Ali Süruri Mehmed Hasib 

2. — Encümen Kâtipliğine Yozgad Mebusu 
Feyyaz Âli Beyin intihabedildiğine dair Muva-
zenei Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Çorum Mebusu İsmet Beyden inhilâl eden 

Encümenimiz kitabetine 29 Temmuz 1338 tarihli 
Içtimada Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Bey inti-
habedilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenani 
3. — îzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, kıs

telyevmden istisna edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim İzmit Mebusu Hamdi Na
mık Beyin, kıstelyevmden istisnasına dair bir tak
riri vardır. Divanı Riyasetçe kıstelyevminin iade 
edilmemesine karar verilmiştir. Ve bu takrir Di
vanı Riyasetten şikâyeti tazammun eden bir tak
rirdir. Tabiî bu, ittihaz buyurulmuş karar muci
bince ruznameye alınmak icabeder. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Müsaade 
ederseniz okunsun da muhtasaran izahat. vere
yim. Heyeti Celile ya kabul eder, ya reddeder. 

REİS — Okunmak için karar lâzımdır. Efen
dim, bugün okunup müzakere edilmesini teklif 
ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. Ruznameye alıyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Neye okun
masın? Belki bir şikâyettir, hakkıdır, okunsun 
efendim mesele anlaşılsın. 

REİS — Hayır efendim bugün müzakere edi
lip edilmemesi için reye koydum, kabul edilmedi. 

2. — İstirdadedilen mahaller ahalisine wtwo-
venet icrası hakkındaki Kanunun tefsirine d'rir 
mazbatanın müstacelen müzakere edilmesine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — lstirdadedilen mahaller ahalisine 
muavenet icrasına dair olan Kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbatanın tesrii 
müzakeresi hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası var. 
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ı* Riyaseti" Celileye 

lstirdadedilen mahallere muavenet hakkında
ki Kanunun birinci maddesinin tatbikinde görü
len müşkülât sebebiyle düşman istilâsından kur
tulan fıkarayı ahali duçarı tazyik olmakta bulun
duğundan kanunu mezkûrun birinci maddesinin 
tefsirine dair olan Muvazene Encümeni mazbata
sının müstacelen bugün müzakeresini teklif eyle
riz. 
Muvazenei Maliye Encümeni Erzurum 

Reisi Hüseyin Avni 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenani 
Kayseri Kırşehir Edirne 
Osman Yahya Galib Faik 
Yozgad Yozgad Kayseri 

Feyyaz Ali Bahrî Rifat 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin tefsir mazbatasının bugün müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorlar, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. (Gürültüler) Müsaade buyuru
nuz efendim. Usulü bozmayınız. Bir usul vardır, 
bugün müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. Bu
nu bendeniz alelûsul reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

3. — Mıntaka Ziraat mekteplerinin Ziraat 
Bankası tarafından idare olunmalarına dair ka
nun lâyihasının müstacelen müzakere edilmesine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ziraat Mektebi hakkındaki teklifin 
tesrii müzakeresine dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye dâhilinde açılmış ve açılacak mıntaka 

Ziraat mekteplerinin Ziraat Bankası tarafından 
idaresine dair olup ruznameye dâhil bulunan 
kanunun ehemmiyetine ve Ankara Ziraat Mek
tebinin arazisi Ziraat Bankası Bütçe Kanuniy
le 'bankaya devredilerek elyevm mevcudolan 
mahsulün bankaca alınması lâzımgelmekte ve 
bunun için de zi'krolunan kanunun Meclisi Ali
ce tasdiki icabedmekte bulunmasına binaen 
müstacelen bugün müzakeresinin icrasını te
menni eyleriz. 29 Temmuz 1338 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Erzurum 

Ali Cenani Hüseyin Avni 
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Yozgad Yozgad Kayseri 

Feyyaz Âli Bahrî Osman Nriri 
Kayseri 

Rifat 

REİS — Bugün bu kanunun müstaeelen mü
zakeresini 'kabul edenler lütfen el kaldırsın.'Ka
bul edilmemiştir. 

<* 4. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ve rüfe-
kasının, Antalya Sancağı dâhilinde Serik namiy-
le bir kaza teşkili hakkında kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (2/437) 

5. — Ardahan Mebusu Server Beyin. Çıldır 
namiyle bir kaza teşkiline dair kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/455) 

6. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Araş 
Mutasarrıflığı namiyle yeni bir teşkilât kurul
masına dair kanun teklifi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası (2/453) 

REÎS — Antalya livası ve Çıldır mıntıka
sında teşkilâtı cedideye dair tekliflerin Dahi
liye Vekâletine. havalesine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası var, Dahiliye Vekâletine gön
deriyoruz. 

7. — Biga Mebusu Hamid Beyin, Osman
cık Ahzi Asker Şubesi yazıcılarından Mahmud 
hakkında evvelce ve sonra verilmiş hükümler
den son hükmün kaldırılmasına dair takriri ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Osmancık Ahzi Asker Şubesinden 
yazıcı Mahmud'un istidasına ve bu baptaki 
kanunun tefsirine dair istida Encümeni maz
batası var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

8. — Alay kâtibi Cemal Efendi hakkında 
İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Alay kâtibi Cemal Efendinin isti
dasına dair İstida Encümeni mazbatası var, 
tefsiri kanuniye taallûk eder, Adliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

9. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Hacı 
Hasanhn affı hakkında istida Encümeni maz
batası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ha
cı Hasan'm affı hakkında istida Encümeni 
mazbatası var; affa dairdir. Adliye Encüme
nine gönderiyoruz. 
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10. — Harbde mecruh olup binnetice U-

kaüdolacak derecede \mâlûl kalan ümera ve zâ-
bitan ve efrada harcırah itası hakkında kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

J^ElS — Muhtacı tekaüdoiacak derecede 
malûl olan ümera ve zâbitan ve efrada harcı
rah itası hakkındaki lâyihai kanuniye hakkın
da Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

11. — Tâbiiyet harçlarının beş misline ib
lâğına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası ! 

RElS — Tâbiiyet harçlarının tezyidi hak
kındaki lâyihayı kanuniyeye dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası var. Onu da Ruz
nameye alıyoruz. 

12. — Harb kazançları Kanununun tefsiri
ne dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Harb kazançları Kanununun tef
sirine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var. Onu da Ruznameye alıyoruz. 

Efendim, Ruznamei müzakerata geliyoruz. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Garb Cephesinde bilfiil harekâtı aske

riye sahası olan mevakie münhasır olmak üzere 
aşarın sureti tahsili hakkındaki 16 Temmuz 1337 
tarihli Kanunun temdidi meriyetine dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Malûmuâliniz istiklâl mahkemele
ri hakkındaki lâyihai kanuniyenin bakıyei mü-
zakeratı var. 

Bir de Maliye Vekili Beyin, bugün müsta
eelen müzakeresini teklif ve Heyeti Uınıımiyece 
kabul edilen bir maddelik bir kanun var, eğer 
tensip buyurursanız bunu birinci numaraya 
koyalım, bu teklifin birinci numaraya konul
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

27 . VII . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sa
hası olan mevakie münhasır olmak üzere aşarın 
sureti cibayeti hakkındaki 16 Temmuz 1337 ta
rihli Kanunun seneı haliyede de tatbikine dair 
tanzim kılınan icra Vekilleri Heyetinin 27 Tem-
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muz 1338 tarihindeki içtimamda kabul edilen 
lâyilıai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası rap-
ten takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neti
cesinin işarına müsaadei devletlerini rica ederim 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibesi 
Bilfiil harekâtı askeriye sahası olmak dolayısiy-

le geçen sene ihale ve emaneten idaresi mümkün 
olamıyan mevakie ait kuranın mahallî meclisi ida
resince müntahap bir ve karye veya mahalle 
heyeti ihtiyariyesince iki zattan mürekkep heyet 
marifetiyle tarla veya harman yerlerinde mah
sulât miktarı ittifak veya ekseriyeti âra ile bit-
tahmin uşrü aynen veya ashabının muvafaka
tiyle bedelen istifası hakkında Büyük Millet Mec
lisi Âlisince 1337 senesine mahsus olmak üzere 
kabul ve tatbik olunan 16 Temmuz 1337 tarihli 
Kanun ahkâmının hali harb berdevam olmasına 
binaen Eskişehir ve emsali mevakide senei lıa-
liyede de tatbiki zaruri görülmüş ve bu bapta
ki işaratı vakıa da meseleyi teyidetmekte bulun
muş ve kanunu mezkûrun bu sene için temdidi 
meriyeti zaruri görülmüş ve tanzim olunan lâyi
hai kanuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

Lâyiha! kanuniye 
MADDE 1. — Garp Cephesinde bilfiil hare

kâtı askeriye sahası olan mevakie münhasır ol
mak üzere âşarm sureti cibayeti hakkındaki 
16 Temmuz 1337 tarihli kanun ahkâmı 1388 senesi 
için de caridir. 

MADDE 2. — tşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Şer 'iye Vekili 

icra Vekilleri Heyeti Reisi Abdullah Azmi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
İmzada bulunamamıştır 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Mehmed Atâ 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Reşad 

Adliye Vekâleti Vekili 
Behçet 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 
îktisad Vekili 

Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umumiye 

İçtimaiye Vekili Vekâleti Vekili 
Fuad İmzada bulunamamıştır 
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Muvazeni Maliye Encümeni mazbatası 

Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sa
hası olan mevakie -münhasır olmak üzere âşarm 
sureti cibayeti hakkındaki 16 Temmuz 1337 ta
rihli Kanun ahkâmının 1337 senesinde cari ol
masına dair İcra Vekilleri Heyetinden mevrut 
27 . VII . 1338 tarihli ve 1307 numaralı Lâyihai 
Kanuniye encümenimizin 31 Temmuz 1338 tarih
li içtimamda tetkik ve müzakere edildi. Esas 
itibariyle teklifi vâki aynen kabul edilmiş ve 
ancak kanunun tarihi neşrinden itibaren me-
riyilicra olması hakkında bir madde ilâvesi su
retiyle lâyihai kanuniye tadilen tanzim kılın
mış olmakla berayı tasdik Heyeti Celileye arz 
olunur. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Âza 
Yozgad 
Bahrî 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Âza 
Erzincan 

Mehmed Emin 
Âza 
Sivas 

Ziyaeddin 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

Âza 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 
Âza 

Kayseri 
Osman 

Âza 
Kayseri 
Rifat 

LÂYİHAİ KANUNÎYE 

MADDE 1. — Garp Cephesinde bilfiil hare
kâtı askeriye sahası olan mevakie münhasır ol
mak üzere âşarm sureti cibayeti hakkındaki 16 
Temmuz 1337 tarihli Kanım ahkâmı 1338 senesi 
için de caridir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim bir noktayı arz edeceğim; 
bu bir maddelik lâyihai kanuniyedir. Onun için 
muvafık görürseniz heyeti umumiyesiyle mad
denin müzakeresi bir olsun. Tekrar tekrar mü
zakere etmiyelim. (Kabul; sesleri, muvafık; ses
leri) O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi 
birinci maddeyi bütün kanun olarak müzakere 
edeceğiz. 

_ 74 _ 
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NEBÎL E. (Karahisarı Sahib) — Efen

dim geçen sene de şimdi okunan maddei ka
nuniye yapılmış idi ki ancak harb sahası olan 
Garp cihetine ait idi. Zürram mahsulü kaimen 
biçildiği halde heyet bunu keşfederek, zür-
raa zimmet kaydedecek idi. Şimdi bunu so
ruyorum ki ; bu kanun geçen sene kabul edil
di. Hükümete tevdi olundu, acaba mevkii 
tatbika konuldu da ne gibi menfaat hâsıl ol
du? Bu kanundan ne gibi bir faide istihsal et
tiler? Maliye Vekili Beyefendi cevap versin
ler, çünkü pek az zaman sonra bütün o harb 
havalisi olan yerler işgale uğramıştı. Bu, 
zannedersem, köylünün zimmeti olarak kalmış
tır. Bu sene de aynı uçuruma gidiyoruz. Bu
gün mezru mahsulâtı köylünün kaldırıp kal-
dıramıyacağı meçhul olduğu halde bir heyet 
tarafından tahmin olunup köylünün üzerine 
zimmet kaydolunacak. Acaba bir gün sonra, 
beş gün sonra ve nitekim Maliye Vekili Bey
efendinin de burada itiraf buyurduidarı ve teb
liği resmîlerde okuduğumuz gibi düşman o 
mezruatı her gün cayır, cayır yakmaktadır. 
Gerçi Aşar Nizamnamesinde bir madde var
dır. Yangın filân olursa köyden mazbata fi
lân yapacaklar, bu mazbata meclisi idareden 
geçecek ve hakikaten mahsulâtın yandığı 
tebeyyün ederse köylünün zimmeti ref'edile-
cek. Fakat ; bunları yapmak zamana muhtaç
tır. Binaenaleyh zannederim, köylünün üzeri
ne bir kere zimmet kaydedildi mi bu t»rç ev
lât ve ahfadına intikal edecek onun için böy
le bir maddei kanuniye yapmak katiyen doğ
ru değildir. Bendeniz reddini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşhane) — Efendim 1337 senesinde bu 
kanunun tatbik edildiği saha malûmuâlileri-
dir. Bu kanun tatbik edilmeden cephe geriye 
alınmıştı. Neticesi hakkında ne Maliye Vekâ
letinin kuyudatı ve ne de Meclisi Âlinin ma
lûmatı yoktur. Çünkü kanun tatbik edileme
mişti. Senei haliyeye gelince : Senei haliyede 
ateş hattındaki mahsulâtın onda sekizi, do
kuzu biçilmiştir. Ordu kumandanının vermiş 
olduğu malûmata ve telgraflara istinaden arz 
ediyorum. Ordu kumandanı, askerin yardımı 
ve müzaharetiyle bunların bir an evvel kaldı
rılması lüzum ve arzusunu izhar etti. Tah
mini yapacak köy heyeti ihtiyarisidir. Bun
dan Hazine noktai nazarından faide mi hâ-
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sil olur, zarar mı? diye soruyorlar. Bunda 
ne faide düşünülüyor, ne zarar. Yalnız mah
sulün bir an evvel tahmin edilip kalkmasiyle 
köylünün yedine teslimi düşünülüyor. Köylü 
kendisi tahmin ettikten sonra Hükümetedir ka
yıt verecek. Deniliyor ki : Daha aşar olmadan 
bir yangın zuhur ederse... Malûmuâliniz Aşar 
Nizamnamesi gayet sarihtir. Yangın zuhur eder
se, düşman istilâ ederse veyahut diğer suretle 
mahsulât bir âfete mâruz kalırsa alelûsul kayıt
ları terkin edilir. Ateş hattında bulunan bu 
gibi yerlerde pek tabiî olarak Aşar Nizamname
sinin müsaidolan ahkâmı tatbik edilir. Bunun 
için bu kanun halkın zararına değildir, nef'ine
dir. (Doğru sadaları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mâruzâtımda, He
yeti Aliyeyi istisna ile yalnız Vekil Beyefendi
ye hitabediyorum : Vekil Beyefendinin mütalâa-
tı, teklifi gayet doğrudur ve hakikattir. Çünkü 
emvali devletten ziyade milleti muhafaza için 
bir suhulet gösteriyorlar. Fakat Vekil Beyefen
di tasdik buyurmuyorlar mı ki, Harbi Umumi
de Hükümet mütaaddit köylerin aşarını halka 
sattıysa âni olarak düşman köyleri işgal eder 
etmez yaktı, yaktırdı. Ahaliden yeniden aşar 
tahsil edilmeye başlandı. Hattâ kendi mensub-
olduğum İspir'in Nurgâh karyesinde düşman; 
taallukatımla beraber bütün halkın erkeklerini 
öldürmüş, emval ve zahair yağma edilmiş ve 
Mustafa namında birisini bir köylü himaye et
mişken, onu da Ermeniler bilâhara öldürmüş ve 
bütün zahairi yağma etmişlerdi. Bütün köy
de bir erkek olsun bırakmamışlardı. Yüz elli 
haneli bir köyde bir erkek bırakılmadığı halde, 
zahiresini ve hayvanını da yağma ettikleri hal
de Hükümet istirdattan sonra fıkaranm ve ka-
kadmların arazisini âhara satmak suretiyle aşar 
bedelini tazmin ettirdi. Şüphesiz ki bu defa 
bir şey olmıyacak, fakat düşman bir keşif ko
liyle bir yangın yaparsa acaba o tahminden do
layı köylüden, mültezimden bunlar alınmıyacak 
mı? (Tenzil olur sesleri) Şüphesiz düşman ge
lemez, çünkü düşmanın tecavüze kudreti yok
tur. Fakat düşman dört adama üç beş kuruş ve
rirse istediği gibi mahsulâtı yaktıracaktır ve 
istediği yerde yangın yapabilir ve bu suretle 
ahali perişan olur. Şimdi bunu esbabı mucibe 
olarak kabul edelim. Böyle bir zarara giriftar 

I olursak Hükümet katiyen bunu telâfi edemez. 
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(Düşman yapamaz sesleri, müzakere kâfi «ada
ları) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bu nevi tahmin umum memleketlere teşmil 
edilmeyip yalnız cephede harb mmtakasına tah
mil edilmek isteniliyor. Ve Maliye Vekâleti tara
fından bunda ahaliye karşı bir gadirlik yoktur 
denmek isteniyor. Bendeniz diyorum ki, o mm-
tafcada bulunan ahali şimdiye kadar mahvolmuş
tur; biz daima şimdiye kadar hep alacağımızı dü
şünüyoruz ve bazan Hükümetin gayrimeşru ala
cağında da hâlâ ısrar ediyoruz. Şu Meclisi Âliye 
bendeniz; harb mıntakasmda olan yerlerde harb 
kazançları gibi nispetsiz ve gayrimantıki olan bir 

^verginin; sermayesi mahvolan, telef olan adam
lardan hâlâ, henüz istenmekte olduğunu arz etti
ğim halde onların istisna edilmesine dair kanan 
altı aydır, şu Meclisi Âliden Maliye Vekili Muh
teremi Beyefendi de gayret ettikleri halde çık
mamıştır. O zavallıların servet ve samanı mah
volmuş en ufak bir şey kalmış ise o da Harb Ka
zançları Vergisi için haczedilmiş. Rica ederim 
efendiler! Bu mesele hâlâ neticelenmemiştir. Ora
ların felâketi söylendiği vakit umumi bir kanun 
yapalım diyorlar. Bu meseleye gelince; yalnız 
cepheye tahsis edilmiyor. Mevcut ekinler ehali-
nin zimmetine verilecek, yani Hükümet alacağını 
sağlam şeye raptetmek istiyor. Bu; doğru değil
dir rica ederim bunu hiçbir mantık kabul etmez. 
Vakaa orada müzayede suretiyle bunun tahsil im
kânı da yoktur. Çünkü vakit gecikir, mültezime 
satılacak, ihale edilecek filân... Sonra oradaki as
kerî menfurları harmanların çıkarılmasına ve sai-
reye yardım edecek deniyor. Onların aşarı neden 
ibaret ise alsınlar, onları askerî ambarlarına koy
sunlar, icabı halinde nakletsinler. Ahali üzerine 
aimmet kaydetmekte ne hikmet, ne menfaat ta
savvur olunuyor? Bu olsa olsa şimdiye kadar bü
tün malları, canları düşmanın hainane taarruza-
tma hedef olmuş olan biçarelerin şimdi en sonra 
kalan bir avuoluk malını da Hükümet hissesidir 
diye Hükümet tahtı temine almak istiyor deni
yor ki, «Yanarsa Hükümet tenzil edecek» Rica 
ederim yandıktan sonra Hükümete tenzil ettirip ek 
kolay mıdır? Bir tek serveti kalmamış, elli bin 
lira raddesinde eşyası yanmış, dört parça eşyası 
kalmış kimselerden bu eşyayı da biz Harb Kazan
cı Vergisi için almışız. Biz sonra da o havalinin 
ahalisinin malı, canı tamamen tehlike altında kal
sın ve biz bu tehlike altındaki şeyi emniyet altı-
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na alalım, diyoruz. Bunda adalet yoktur. Bunda 
adalet varsa buyurun! Söyleyin! Ahalinin aşarı
nı ordu müstacelen oradaki askerî ambarlarına 
çeksin, başka türlü olmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim bu kanunu halkın menfaa
tine olmak üzere teklif ettik, bu kanunun, ateş 
mıntakasmda bulunan mahsulâtı kurtarmak için 
müstacelen müzakeresini arz ettim. Harb Kazanç
ları Vergisi ile bunun hiçbir taallûku yoktur. 
Tahmin teklif mucibince köy heyeti ihtiyariyesi-
nin takdirine bırakılıyor. Siz ne yaparsanız yapı
nız^ bu tahmini ister aynen veriniz, ister bedelen 
veriniz; maksadımız bu hasılatı bir an evvel ordu
nun yardımı ile cephenin gerisine aldırmaktan 
ibarettir; bu kanun teshilâtı temin için yapılıyor, 
muavenet için yapılıyor, müzaheret için yapılı
yor. Harb Kazançları Vergisi başkadır, o Meclisi 
Âlinizin kabul ettiği bir kanundur ve tadili Mec
lisi Âlinize aittir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Misal olarak söylüyorum. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Binaenaleyh maksat hasılatı üşriye-
nin tehlikeden kurtarılmasıdır. Mevzu da budur, 
noktai nazar da budur. Ateş hattında cari filen 
kavaidi harbiyedir. Ateş altında hüküm; topun, 
güllenin, süngünündür. Binaenaleyh bu kanun o 
icabatı bir dereceye kadar takyidediyor, köylüye 
bir hakkı tabiî veriyor. Hükümet köylünün tak
dirlerini bir esas olmak üzere kabul ediyor. Yoksa 
zannederim ki, ateş hattında cereyan edecek olan 
şey muamelâtı umumiyei maliye değildir. 

RElS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir teklif var, kifayetin aleyhinde söylemek 
istiyen varsa söylesin. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bir kere de Hoca 
Efendiyi dinliydim. 

RElS — Reyinize koyacağım, eğer kâfi görül
mezse o zaman söyler efendim. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Efendim. Maddeyi reyi âlinize koyma
dan evvel bir takrir aldım. Fakat tadil takriridir. 

Riyaseti Celileye 
Garp Cephesindeki kuranın elyevm idrak et

mekte olan hububatı kariye heyeti ihtiyariyesi 
tarafından rüyet edilerek ciheti askeriyeye tes
lim edilmesini teklif ederim. Kırşehir 

Rıza 
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RIZA B. (Kırşehir) — Usulen tadilini tek- ] 

lif ediyorum. I 
REİS — Neyi tadil efendim! 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Efendim, tadili teklif edilen şey 
esasen kanunun mahiyetidir. I 

Garp cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası 
olan mevaki âgan hakkındaki 16 Temmuz 1337 
tarihli Kanunun temdidi meriyetine dair Kanun 

MADDE 1. — Garp Cephesinde bilfiil hare
kâtı askeriye sahası olan mevakie münhasır ol- I 
mak üzere aşarın sureti eibayeti hakkındaki 16 
Temmuz 1337 tarihli Kanun ahkâmı 1338 senesi 
için de caridir. * 

REİS — Efendim birinci maddeyi tekrar 
okuduk. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden I 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler I 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. I 

İMADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. I 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lût- I 
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesinin tâyini esami ile reye I 
vaz'ı hakkında on beş imzalı bir takrir var. I 
Reylerinizi istimal buyurun efendim. 

(Âra toplanmaya -başladı.) I 
REİS — Efendim, reylerini vermemiş arka

daş var mıdır? (Yok sadaları) İstihsali âra M- I 
tam bulmuştur. 

2. — Encümeni Mahsusun İstiklâl mahkmeleri 
hakkında kanun teklifi I 

REİS — Ruznamei müzakerata devam edi
yoruz. İstiklâl mahakimi hakkındaki Kanunun 
müzakeresinin dördüncü maddesinde kaldık. i 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi lüzum I 
gördüğü İstiklâl mahkemeleri için üçüncü mad
dede muharrer vazaifeten bir kısmının istisna- I 
sına karar verebilir. I 

REİS — Efendim, madde hakkında söz istir i 
yen var mı? (Hayır sadaları)'; Madde hakkında 1 
söz istiyen yok, maddeyi aynen reyinize koyu
yorum. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini I 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, | 
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MADDE 5. — İstiklâl mahkemelerinin idam

dan gayri hükümleri katı olup infazına, bil
ûmum kuvayı müsellâha ve gayrimüsellâhâi 
Devlet memurdur. 

İdam hükümleri Büyük Millet Meclisince ba-
dettasdik infaz olunur. Şu kadar ki, müstacel ve 
müstesna hal ve zamanda idam hükümlerinin dâ
hi Meclisçe tasdik edilmeksizin infazına Meclis 
karan ile mezuniyet verilebilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
diler İstiklâl mahkemelerinden beklediğimiz fai-
denin en mühimmi muamelâtımızın seri olmasıdır. 
Şimdi bu madde idam hükümlerinin tasdikini He
yeti Umumiyeye veriyor. Halbuki on beş seneye, 
yüz bir seneye, mahkûm olan bir adam hüküm 
anından itibaren tevkif edilmiştir. Binaenaleyh, 
bu adam hakkında yapılacak muamele veyahut 
işinin sürüncemede kalması hükmün icrasına ha
izi tesir değildir. Hiyaneti Vataniye Kanunu ya
pılırken bendeniz bir teklifte bulundum. İdam
dan maada diğer mukarreratm da Heyeti Umu-
miyece tasdikini teklif etmiştim ve kabul Duyu
rulmuştu. Bunun azîm faidesini gördük. Malû-
muâl ileridir ki, Hiyaneti Vataniye Kanununun ah
kâmı mucibince Bidayet mahkemelerinden veri
len hükümlerin hemen yüzde altmışı Heyeti Ce-
lileee ref'edildi. Demekki hata mümkün ve tas
diksiz icrada* faide de memul değildir. Çünkü İs 
tiklâl mahkemesi bir mücrim hakkında hükmünü 
verdiği andan itibaren o adam mevkuftur. Bu 
adamlar hakkında daha ziyade adaleti tevzi için, 
zannediyorum ki Hiyaneti Vataniye Kanununda 
gördüğümüz şu ıztırar bize azîm faide hâsıl ola
cağını gösterecektir. Görüyorsunuz ki, Heyeti Ce-
lileniz Hiyaneti Vataniye ceraimi hakkındaki 
hükümlerin tasdikinde hattâ zaman oluyor ki Ad
liye Encümeni mazbatası ile iktifa ediliyor. Yine 
bu kanunun ahkâmı cümlesinden olmak üzere 
her ay İstiklâl mahkemeleri mukarreratlarınm 
bir cetvelini Heyeti Celileye takdim edecektir. 
Bu cetvelleri tetkik etmek için mutlaka bir mer
ci lâzımdır. Heyeti Celilenize bendeniz teklif 
ediyorum, İstiklâl mahkemelerine mercii daimî 
olmak üzere bir nevi sınıfı hâkimiyeti haiz bir 
encümen tefrik etmelidir. Bu encümen hem o 
evrakı tetkik etmeli ve hem de vâsi salâhiyeti 
olmalı ve yedi, sekiz kişiden ibaret bulunmalı
dır. İstiklâl mahkemelerinin verdiği hükümleri 
burası tetkik etsin. Hiyaneti vataniye hükümle
rini ve tstiklâl mahkemesinin verdiğ hükümle-
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ri yalnız o encümen tasdik etsin ve kararı katı 
olsun. Artık Heyeti Umumiyeye gelmeye hacet 
kalmasın. Bu adamları da bu tarikten mahrum bı-
rakmıyalım. Hiyaneti Vataniye Kanunu bize bu 
mahzuru göstermiştir. Arkadaşlarımızın hatası 
olabilir. Halbuki ibret teşkil edecek idam hu
susunda bu şekli, Meclise arz hususunu kabul 
ettikten sonra bunu da kabul etmek ıztırarmda-
yız. Ve esasen idamdan gayri hükümler muame
lâtının seri olmasında da esaslı bir faide yok
tur. Çünkü failleri zaten mevkuftur. 

Fakat; idam hükümlerinin muamelâtı daha 
seri olsun diye Heyeti Celile Meclise gelmesini 
kabul ediyor. İdamdan gayrı hükümlerin tetki
kini buraya getirmekten ise, ikinci tabaka olan 
bir encümene bırakmalıdır ki altı, yedi kişiden 
ibaret olmalı ve bunun teşkili zaruridir. Gelecek 
cetvelleri kim tetkik edecek? Adliye Vekâleti 
kendisine ait hususatı müstakillen tetkik eder. 
Ve bu İstiklâl mahkemeleri için de ikinci bir mer
ci intihabetmeliyiz. Bunu teklif ediyorum. Bu 
maddei kanuniyenin o suretle tashih ve Heyeti 
Celileye gelmesini teklif ediyorum. Takririmi de 
takdim ediyorum. Ayrıca bir madde ile teyidet-
meye lüzum yoktur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu madde 
İstiklâl mahkemelerinin Meclisi Âlice teşkili 
ve ika edilen ceraimin, ve vukua getirilen isya
nın bastırılması ve bir an evvel Önünün alınması 
için yapılmış ve hakikaten haizi ehemmiyet bir 
maddedir. Hüseyin Avni Bey biraderimizi asıl 
idam hükümlerini havi olan ilâmat Meclisi Âli
ce tetkik ve tasdika iktirandan sonra mer'i olu
yorsa müebbet ve muvakkat kürek olarak verilen 
ceza hükümlerinin de burada tasdikinden sonra 
kesbi katiyet etmesini teklif etti. Şimdi Hüse
yin Avni Beyi a bu ikinci fikrine bendeniz işti
rak edemiyeceğim. Çünkü böyle fevkalâde bir 
mahkemenin tesisinden maksat isyanın bir an 
evvel söndürülmesi için bu mahkeme heyetleri
nin süratle muamele görmesi cihetine matuf
tur. Eğer atiyen cezanın tatbikinde hâsıl olan 
bir zühulden ve hatadan dolayı idam cezası hük
münün ademiicrasını murat buyuruyorlarsa; 
Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu bir usul var
dır ki o usul de hilafı adil ve hak olarak; hata 
olarak bir hüküm verildiği anlaşılırsa, o hükmün 
nakzı noktasından değil, ref'i noktasından Mec
lisi Âliniz o hükmü kaldırarak tashih etmiştir. 
Ve bu tarikin kapatılmadığı da muhakkaktır. 
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Meclisi Âlice böyle bir usul vardır. Binaenaleyh 
bu usul mevcut iken böyle bir kanunsuzluk; 
böyle bir adaletsizlik vücuda gelirse Meclis tet
kik eder. Ve hükmün re£'i suretiyle adaleti temin 

: eder. Bu cihetten Hüseyin Avni Beyin fikrine iş-
I tirak edemem. Ancak idam hükmü ki beşerin irti-

kâbetmiş olduğu, bir cürme karşı verilmiş olan 
cezaların büyüğüdür. Ve hattâ idam hükmünün 
bizim esasati fıkhiyemizde ufacık bir şüphe-
ile terk edilmesi kabul edilmiş bir esas iken 
mahkemenin alelacele ihtiyar etmiş olduğu 
veya hükmetmiş olduğu idam kararlarının Mec
lisi Âlice tasdik edilerek icra edilmiş olması 
kadar adaleti temin edecek bir iş olamaz. Fa
kat orada diğer bir nokta görüyorum. O nok
ta da idam hükümlerinin tasdiki Meclisi Âli
ye verildikten sonra bir fıkra konuluyor. De
niyor ki alelacele icraya muhtaç hususatta 
Meclisçe tasdik edilmeksizin infazına Meclis 
kararı ile mezuniyet verilecek. Acaba hangi 
idam hükmü müstaceldir? Hangi . idam hükmü 
müstacel değildir? Ve hangisi şayanı tetkik ve 
tastiktir? Burasını ne ile anlıyacağız ve (Mec-
lis karar verecek sesleri) vâzıı kanun Meclis 
müstacelen icrası lâzımgelen idamlar şunlar
dır, Meclisin tasdikine muallâk olan idamlar 
şunlardır, diye gösteriyor mu ? Hükmü idam 

j mahiyet itibariyle müsavi iken bunun bir kıs-
! mini mahkemeye vermek ve bir kısmını da 

buraya almak hususunda encümenin gösterdi
ği tenakuz kadar bendeniz bir tenakuz tasav
vur edemem. Binaenaleyh; mutlak bir surette 
idam hükümleri Meclisi Âlinin tasdikine ikti
ran ettikten sonra icra edilmelidir. Meclisi 
Âlinin tasdikinden evvel geçecek müddet ben
ci enizce haizi ehemmiyet değildir. Çünkü on, 
on beş belki yirmi gün zarfında Meclisi Âli
den tasdik için geçecek olan bir idam hükmü
nün sahibi o müddet zarfında hapsanede bu
lunacağı için bir fenalık ika edemez. Hürri
yeti şahsiyesi tahdidedilmiştir. Yasin Bey bi
raderimiz o müddet ehemmiyetlidir, diyor. Ha
yır! Ehemmiyetli değildir. Bir masum hak
kında hataen idam karan verilmesinden dola
yı o hüküm Meclisi Âliden nakzediliyor ve 
idam kararı kaldırılıyor da. İdam kararının 
kalmasiyle neticelenecek bir hükmün Meclis
ten tasdiki için on beş gün geçiyor, diyerek 

j o adamı derhal idam etmek kadar adaletsiz-

— 78 — 



î : 83 31. 7 
ligi bendeniz hiçbir vakit tasavvur edemem. I 
Bendeniz Heyeti Çelüenizden istirham ediyo
rum ki idamlar tefrik edilmesin, idam hüküm
lerinin bilâtefrik doğrudan doğruya Mecli Âli 
tarafından tasdik edildikten sonra tatbik ci
hetine gidilsin. Ve o suretle madde tashih bu-
yurulsun. O fıkranın tashihine dair, bir tak
rir takdim ediyorum kabulünü istirham ede- I 
rim. I 

NUSRAT Er. (Erzurum) — Reis Bey 
bendeniz bu bapta bir şey soracağım. 1 

REİS — Hoca Efendi Hazretleri müsaade 1 
buyurunuz. Encümen namına söylemiyor. Ken- j 
di namına söylüyor. 1 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Ben şahsan soy- S 
lüyorum. * I 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, 
bendeniz de Müfid Efendi Hazretlerinin fikir- I 
lerine iştirak ediyorum. Yalnız bir noktada ta
mamen iştirak edemiyere'k ayrılmak isliyorum. 

$ I 
Malûmuâliniz ahvali fevkalâde kaydı ihtilâl 
başlamış olan bir mmtakada ihtilâl bas- I 
tırılıncıya kadar yapılması lâzımgelen şid
dete matuftur. Zannederim, encümenin yaptı
ğı bu lâyihai kanuniyeden maksadı da bu olsa 
gerektir. Malûmuâliniz ihtilâllerin parlamış ol- I 
duğu bir noktada şiddet icra etmek ihtilâle 
iştirak etmemiş olan dalha birçok kesanm iş
tirakini men'e matuftur. Yoksa, elbette ihtilâ
le iştirak edenlerden yakalananlar hakkında 
kanunen bir muamele yapılır. Binaenaleyh; 
bu tarzda yakalanan her hangi bir fert hak
kında şediden muamele yapmak, ihtilâle iştirak 
etmek ihtimali bulunanların iştirakini menet
mektir. Böyle bir zamanda Meclis istisnai ka
rar verebilir. Fakat ihtilâl bastırıldıktan ve ih
tilâl âmilleri derdest ve tevkif olunduktan son
ra artık bir sebep kalmamasından dolayı tabiî
dir ki bunlar hakkındaki hükümlerin Meclise 
gönderilmesi pek doğru ve âdilâne bir hare
kettir. Binaenaleyh; bendeniz; «idam hüküm
lerinin bir kısmı Meclise geldiği halde diğer 
kısmını istisna etmek doğru değildir.» tarzında 
Müfid Edendi Hazretlerinin dermeyan ettiği 
mütalâaları bu noktai nazardan muvafık gör
müyorum. Encümenin tanzim ettiği maddeyi I 
(ihtilâl zuhur ettiği anda itfa edilmesi için 
yapılacak olan muamelât) tarzında ifade, etmek 
sarahat itibariyle daha muvafık olduğunu zan
nediyorum. j 
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ABDÜLKADIR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Arkadaşlar. Encümen eğer idam hakkının 
Meclisçe karara iktiran ettikten sonra istimal 
edileceğine dair olan fıkradan sonra müstacel 
ahval için diye diğer bir fıkrayı koymasaydı, 
istiklâl mahkemelerinin hiçbir kıymeti olmıya-
caktı. idam hakkının bilâkaydüşart olması İs
tiklâl mahkemelerine bir dehşet vaziyeti veri
yor. Filvaki bunun bugünün vaziyeti ile kabi
li telif görmiy erek diyoruz ki idam hükümleri 
Meclise gelsin ve Meclisçe tasdik edildikten 
sonra telâfisi gayrikabil olan bu zarar ihtiyar 
olunsun. Maddenin aşağısmdaki fıkra istik
lâl mahkemelerini dehşet mahkemesi halinden 
çıkarmakla beraber mahkemenin umumi tesirin
den büsbütün, tevellüdedecek zararı da encümen 
pek güzel düşünmüş ve memleketin her hangi bir 
tarafında fevkalâde bir hâdise zuhur ettiği tak
dirde, bu hâdiseyi bastttmak için Meclisi Âliden 
müsaade istihsal ettikten sonra, Hükümetin gön
dereceği mahkemeye eğer iktiza ederse Meclisten 
istizan etmeden,idam kararı hakkını da veriyor. 
Binaenaleyh; encümen güzel düşünmüş ve pek 
muvafık bir madde tanzim etmiştir. Yalnız mad
denin bir fıkrasında; idam kararlarının Meclisten 
geçmesine dair olan fıkrasında; diğer bir kaydın 
dahi bulunması lâzımdır. O kayıt da Mecliste ce
reyan edecek müzakerata takdimen bu idam ka
rarlarının okunması ve hükmün tasdik edilmesi 
veyahut Meclisi Âlice bir karar ittihazıdır. Çün
kü istiklâl mahkemeleri idam kararı verdikten 
sonra, onun neticesine her gün muhitle beraber 
intizar ederler. Bu netice uzunuzadıya müzakere
lerle haftalarla devam edecekse, geçecek zaman
lar dolayısiyle hükmün neticeten yapacağı tesirat 
gayet az olur. Binaenaleyh; takdimen Meclisi 
Âli idam kararları hakkındaki evrakı tetkik et- * 
meli ve kararı katisini serian vererek bunu ma
halline göndermeli, idam meselesjnde istiklâl 
mahkemelerinin ittihaz edeceği kararlarla tetkiki 
hususunda Hüseyin Avni Beyin noktai nazarla
rına maalesef iştirak edemiyeceğim. Çünkü indel-
iktiza birçok yerlerde teşekkül edecek istiklâl 
mahkemelerinden verilecek kararlar ve o kararla
rın istinatgahı olan evrak o kadar çok olacak ki, 
efendiler! Senei âtiyeye mütemadiyen encümenle
rimizin devrettiği evraklarla dolan Meclisin Mah
zeni Evrakına birkaç sandık evrak daha koymak
tan başka bir şey yapmış olamıyacağız. Çürıkü 
Meclisi Âlinin en mühim vazaifi meyanmda ta-
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dadı kabil olan birçok vazaif encümenleree ikmâl 
edilemiyor. Senei âtiyeye devrediliyor. Ve bunlar 
bir kül teşkil ediyorlar. Efendiler; Hüseyin Avni 
Beyin teklifi veçhile bir komisyonu mahsus teşkil 
etmekle istiklâl mahkemelerinden gelecek evrakı 
diğer komisyonlara benzetmiyerek tetkik edecek
lerini mi zannediyoruz? Bendeniz diyorum ki, ha
yır, mevcut komisyonlara ismen bir komisyon da
ha ilâve etmiş olacağız. Ve birçok evrak sandıklar 
içinde Mahzeni Evrakı tezyin edecektir. Binaen
aleyh; Hüseyin Avni Beyin noktai nazarına işti
rak etmiyorum. Maddenin aynen kabulünü ve vn-
cak sürati temin için de arz ettiğim kaydın ilâ
vesini rica ediyorum. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
idare ile adaleti karıştırmıyalım. Maksadımız 
halk üzerine adaleti tatbik etmektir. Adaletsiz bir 
muamele mahzende evraldft çürümesi ile takdir 
edilmez. Ve teklif ettiğim şey bir komisyon değil, 
bir heyeti hâkimedir. Heyeti Celile içerisinden 
bir encümen tefrik edecek, bugünkü Hiyaneti 
vataniye Kanunu mucibince istiklâl mahkemeleri 
tarafından verilen hükümler Heyeti Celileye gel
meyip orada tetkik edilecektir, istiklâl mahkeme
lerinin cetvellerini tetkik etmekte esasen mâna 
nedir efendiler? Deniyor ki : istiklâl mahkemeleri 
tarafından her ay bir cetvel gönderilecek. De
mek ki, her ay yapılan muamele nedir, ne kadar iş 
görüyorlar? Memlekette ne gibi ceraim çok? En
cümen bunları tetkik edecek. Her gün hiyaneti 
vataniye diye verilmiş olan hükümlerden yüzde 
altmışını ref'ettiğinizi unutmayınız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) * - Yüzde 
altmış değil. 

f HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Burada 
defatla hüküm ref'edilmiştir. Verilen birçok ce
za tahfif olunmuştur. Adliye Enuümeninin ista
tistiğine bakarsınız. Efendiler, tasdik olunan yüz
de kırktır, mütebaki hükümler ref'ediliyor. Yüz
de kırk değil yüzde bir de olsa adaleti arıyaca<|ız 
efendiler! Yüz bir sene bir adamı hapsediyorsu
nuz. Onun ailesini, çocuğunu çoluğunu sefalete 
düşüreceksiniz. Belki bunda bir hata olur. Bu ha
taları tashih etmekte ne zarar var? Hata yoksa 
hüküm tasdik olunacaktır. Esasen o mücrim tev
kif olunmuştur. Ve hapiste iken kendisinden bir 
zarar gelmiyecektir. Hapiste iken kendisinin ev
rakını tetkik ve tashih edersiniz. Yoksa bunda 
seri yapılacak bir muamele yok ki, dehşet ver-
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sin. Bendenizce bu meseleyi idare zihniyetiyle 
değil, adlî zihniyetle düşünmek ıztırarındayız, 
her halde birtakım haksızlık vukubulması muh
temeldir. Ve nitekim vukubulmuştur. Bunda 
bir mahzur yoktur ve fayda da yoktur. Kabul 
edelim, ısrar ecliyorum, bir encümen teşkil 
edelim. 

MUSTAFA ATKI Ef. (Sivas) — istiklâl 
mahkemelerinin teşkilinden maksat sürat ve 
şiddettir. (Bir de Adalet sesleri) Adalet diğer
lerinde de vardır. Adalette beraberdir. Yani fazla 
olarak matlup olan sürat, şiddettir, idam keli
melerinin Meclisçe tasdiki zaten muvafık görü
lüyor. Fakat bunlardan bir kısmı istisna edili
yor. Bu istisnalar içinde de bir kısmının masum 
olmak ihtimali mademki var; onun için bu is
tisna kalkmalı. Hükümleri infazda istical et
mek zarureti varsa telgraf verilir. Riyaset Mec
lisi gece dahi içtimaa celbedebilir ve Meclis der
hal ona dair bir karar verebilir. Telgrafla bu
radan tasdik hükmünü almakta birkaç saat 
vakit geçer. Adaleti muhafaza etmek için, idam 
hükümlerinden hiçbirini istisna etmemeli. Bil
ûmum idam hükümleri behemehal Meclisten 
tasdik edilmelidir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kantamonu) 
— ikinci kısımda. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Müsaade 
buyurun efendim. Sonra ahkâmı saireye gelince; 
müebbet kalebentlik, müebbet kürek; bunlar 
idamdan daha müziç bir cezadır, idamda adam 
bir defa ölür. Kurtulur. Fakat müebbet kürek
ler eceli gelinceye kadar mahkûmu azap için
de bırakacak, her türlü, felâketlere mâruz kıla
caktır. Yani o mahkûm her gün ölecektir. Bir
den ölmek ondan daha iyidir. Fakat bu gibi 
hükümleri de İMeclise gelsin, Meclisten geçtikten 
sonra icra olunsun, teklifi doğru değildir, di
yorlar. Ya ne yapmalı? Yalnız bu gibi maz
nunlar derhal tahtı tevkife alınacaktır. Tabiî 
gayrimevkuf olarak istiklâl mahkemesi tahki
kat yapmaz, istiklâl mahkemesi bu gibi müc
rimleri derhal tevkif ederse maksat hâsıl olur. 
Yani şiddetteki, süratteki maksat hâsıl olur. O 
mücrim hakkındaki hükmü tasdik etmek için 
beş, on gün geçmiş, bunda hiçbir mahzur yok
tur. Hiç kimse de duymaz. Ne şiddet kaziyesi 
muhtel olur, Ve ne de sürat kaziyesi ınuhtel 
olur. Ve bunun zararı olmaz. Arkadaşlardan 
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birisi dediler ki; iş çoktur, filândır. Ve bunun | 
altından çıkılmaz. E canım! îş çok diye adalet
ten vaz mı geçmeli? işin çokluğu adaletin ihma
lini mi mucibolsun? Rica ederim biz adaletle 
belki bir tesir yapabiliriz. Yoksa şiddetle, tet-
hişle, süratle bir şey olmaz. Mamafih şiddetten 
bir şeyin ihlâl edildiği de yok. O adam yine mev
kuftur. İstersen ayağına zincir de tak, onun için 
her halde öyle hükümler de Meclise gönderilmeli
dir. Bu suretle hükmü adalet icra olunur. (Mü
zakere kâfi sesleri) 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bu tekliften siz ne an
ladınız? Ben daha birşey anlıyamadım. Ben
deniz meselenin esasına ve maddeye dair müta-
lâat beyan etmezden . evvel bu İstiklâl mahkeme
leri teşkili hususunun Meclisi Âlinizi işgal eden 
mühim bir mesele olduğuna kaaniim. Geçen
lerde bundan evvelki celselerde Heyeti Îcraiye 
Amasya'ya bir İstiklâl mahkemesi gönderilmesi 
lüzumunu teklif etmişti. Bunun müzakeresi es
nasında (İşitilemiyor sesleri) Heyeti Îcraiye 
Amasya'ya bir İstiklâl mahkemesi gönderilmesi 
teklifinde bulunduğu zaman İstiklâl mahkeme
lerinin devamı âdi mahakimin lüzum ve ademi-
lüzumu ve alelade mahkemelerin icrayı hükmet
tiği bir mahalde bir mahkemei fevkalâde bulun
ması ve ikisinin içtimai caiz olup olmaması me
selesi burada uzunuzadıya müzakere edildi. 
En nihayet bir Encümeni mahsusa bu mesele 
tevdi olundu. Encümeni Mahsusta İstiklâl mah
kemesinin lüzum ve ademilüzumuna, devam ve 
ademidevamma, nerelere ve ne suretle İstiklâl 
mahkemesi gönderilmesi lâzıımgeldiğine dair ar
kadaşlarımız beyanı mütalâa buyurmuşlardı. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Mütalâatmiz kanunun heyeti umumiyesine 
aittir, halbuki maddeler müzakere edilmektedir. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bu maddeyi anlatabil
mek için biraz etraflı söylemek icabediyor. 

REİS — Yalnız maddeye ait söyleyiniz. 
EMÎR Pş. (Sivas) — İfadatrm ancak madde

ye aittir. Bu maddede mündemiç olan cihetleri 
söylüyorum. Bendeniz bu maddeyi müzakere 
ederken usulü müzakere hakkında da bir tek
lifte bulunmuştum ki nazarı dikkati caliptir. 
Binaenaleyh bu maddei kanuniyeyi müzakere 
etmezden evvel mahakimi istiklâliyenin devam 
edip edemiyeceği meselesi ve İstiklâl mahkeme
sinin gönderileceği yerler için heyeti icraiyeniıı 
göstereceği yerler için heyeti icraiyenin göste- | 
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receği lüzum üzerine cereyan edecek müzakere 
neticesinde bu maddenin müzakeresine lüzum 
olup olmadığı taayyün edeceğinden esas kabul 
edildikten sonra müzakere edilmek üzere yalnız 
bu maddenin müzakeresinin tehirini talebedi-
yorum. O vakit idam cezalarının buraya gelmesi. 
gelmemesi, diğ^r müebbet cezaların da icra edi
lip edilmemesi mevzuubaholabilir. Çünkü bu 
gayet ehemmiyetli bir meseledir. İstiklâl mah
kemeleri bir mahkemei fevkalâdedir, fevkalâde 
mahkemeler ise tamiki tahkikat değil âni dene
cek surette hükmünü vermek ve icra etmekle 
vazifesini ifa etmiş olur ve öyle olmak lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Engi
zisyon mahkemesidir. 

EMİR Pş. (Devamla) — Onun için diyorum 
ki İstiklâl mahkemelerinin kabul ve edemikabu-
lü ve bu mehakime verilecek isim konduktan 
sonra bu madde müzakere edilmelidir. Çünkü 
Encümeni mahsus esas hakkında her nedense 
bir şey dememiş. İdarei maslahat etmiş, şu halde 
yalnız bu maddenin olsun esas ile beraber mü
zakere olunmak üzere behemehal tehiri ilâzım 
olduğu kanaatindeyim. Binaenaleyh meselenin, 
yani idam cezasının Heyeti Celileden sorulmak-
s:zm icrası meselesinin müzakeresi evvelce arz 
ettiğim meselenin hitamından sonra olsun. Ben 
bunu teklif ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey müsaade buyurur musunuz? Encümen 
namına izahat vereyim. Belki o zaman söze hacet 
kalmaz.. Beşinci madde hakkında söz söyliyen 
rüfekayı kirama noktai nazarımı kısa olmak 
üzere söyliyeceğim. Arkadaşlarım İstiklâl maha-
kiminin bilcümle mukarreratımn ikinci bir de
recede tetkika tâbi tutulmasını adalet noktai 
nazarından lâzım ve zaruri görüyorlar. Hiç şüp
hesiz ki böyle bir tetkik, adalet noktai naza
rından iyi olurdu. Fakat bu İstiklâl mahakimi-
nin o vakit mânası ne olur? Asıl düşünülecek 
nokta budur. Encümeniniz bu noktai nazarı 
vaktiyle düşünmüş ve oldukça imali fikrederek 
bunu maslahata tevfik edememiştir. İstiklâl ma
hakimi mukarreratı ikinci bir tetkika tâbi tu-
tutulactk olursa Heyeti Celilenin bu mahkemeler
den beklediği fevait fevt olacaktır. Malûmu-
âliniz kanunun birinci maddesinde kabul et
tiğiniz veçhile bu mahkemeleri Meclisi Âliniz 
Heyeti Vekilenin göstermiş olduğu 'lüzum üze» 
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rine ve ekseriyeti mutlaka ile kabul edilecek 
bir fevkalâdelikten dolayı gönderecektir. Zan
netmem ki Meclisi Âliniz isabetle takdir ede-
miyeceği bir yere İstiklâl mahkemesi gönder
sin! Biz bu kanunu yapmakla her tarafa is
tiklâl mahakimi göndermeyi kabul etmiyoruz. 
Meclisi Âliniz ahvali fevkalâdeyi takdir hu
susunda fevkalâde kıskanç olmalıdır. Binaen
aleyh ; bu noktai nazardan fevkalâde ahval 
içinde, fevkalâde hâdisat olursa, meselâ isyan
lar, ihtilâller gibi fevkalâde ahval olursa on
ları bastırmak için Idarei örfiye ilân etmiye-
lim Meclis kendi içinden birkaç arkadaşı in-
tihabederek gönderecektir. Tabiî o zaman bun
ların mukarreratını ikinci derecede bir tetki-
ka tâbi tutarsak İstiklâl mahakiminin, maha
kimi adliyeden farkı kalmaz ve o halde öte
den beri kavanini mevzuamız mucibince bu 
gibi ihtilâller vukuunda derhal Idarei Örfiye 
ilân edilir. Mahakimi nizamiyenin haiz olduğu 
bilcümle salâhiyet Idarei Örfiyeye intikal eder. 
Halbuki : Idarei örfiyelerin memlekette öte
den beri uzun zamanlar devamı dolayısiyle 
askerî mahakimin bu işlerde ne dereceye ka
dar muvaffak olduğu hepimizce malûm oldu
ğu için, öyle haksızlıklara meydan vermemek 
üzere Meclis kendi içinden isabetle intihabe-
derek gönderdiği mahkemelerle bu işi temin 
ediyor ki, İstiklâl mahkemelerine idam hüküm
lerinden maadasının icrası salâhiyeti verilme
si zaruridir. Çünkü zaten İstiklâl mahakimi 
Kanununu takyiden yapmaktan maksat da Hü
seyin Avni Bey biraderimizin de şiddetle ta-
lebettiği adaleti temin içindir.. Heyeti Aliyenizi 
bugün işgal eden ve müzakeresine devam edi
len şu kanunun müzakeresinden maksat, vak
tiyle mutlak olarak verilen salâhiyeti takyi
den bâzı kuyut ve şurut vaz'etmektir ve hattâ 
Meclisi Âliniz namına murakabede bulunacak 
müddeiiumumiyi vaz'ederken encümenin hedefi 
adeleti temin olmuştur. Adaleti temin için,bu 
kayıtları koymuştur. Maksat, hem sürati, hem 
de adaleti temindir. Burada adaletsizlik yok
tur. Malûmuâlnm siyasi hükümlerin, fevkalâ
de zamanlarda, fevkalâde verilen hükümlerin 
zararı dahi olsa zarara ânı için zararı hâs ihti
yar olunur. 

Onların haksızlıkları olsa bile telâfisi müm
kündür. Müfid Efendi Hazretlerinin beyan et
tikleri bir noktai nazar var ki, o noktai nazara 
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i encümen de iştirak eder ve esasen <> tarik açık-
j tır. Zaman zaman vukua gelen yolsuzlukları 

telâfi etmek üzere Meclisi Âli böyle bir tarik 
açmıştır. Bu itibarla idamdan gayrı İstiklâl 

| mahakimi mukarreratınm Meclisçe tabii tetkik 
: olmasına encümen taraftar olamamıştır. Zira 
j bu taktirde İstiklâl mahakiminin ve kanunu-
j nun kıymeti kalmaz. Müfid Efendi Hazretleri

nin birinci noktai nazarlarında, encümenle bir 
ihtilâfları yoktur. Fakat ikinci fıkra hakkında 

j encümenin maksadını pek lâyikı ile anlıyama-
mışlar diyeceğim; tenakuzdan bahis buyurdu-

I 1ar. Halbuki maddede tenakuz yoktur. Fev 
j kalâde ahval içinde Meclis, istisna en onlara 
. salâhiyet verecektir. Yoksa daimî bir salâhi

yet verilmiş değildir. Meselâ memleketin her 
hangi bir tarafında Meclisin meşruiyeti aley
hine bir isyan vâki olmuş; o isyanı deıüıal tes
kin etmek ve bastırmak için, oraya askerî bir 

I hareket de başlamış ve bir de İstiklâl mahke
mesi gönderilmiş. Orada İstiklâl mahkemesi işe 
başlamış. Fakat isyanın bir an evvel bastırıl
ması için ani'icraata lüzum var. Mahkemelerin 
âni icraat yapabilmesi için de hükümlerin se
nan infaz ve icrası lâzımdır. Halbuki böyle 
zamanlarda mahkemenin bu baptaki hükümle
rini buraya sevk etmesi ve burada tetkikten 
sonra gönderilip icrasına müsaade olunması 
pek uzun zamana mütevakkıftır. Burada bu 
vesile ile Mustafa Taki Efendi Hazretlerine 
de cevap vermiş oluyorum: 

Taki Efendi dediler k i : İdam hükümleri 
telgrafla bildirilir ve telgrafla da tasdik edile
bilir. İdam hükümlerini telgırafiyen tasdik ile; 
onları ademi tastik arasında bir fark yoktur, 
Böyle hükümlere ait evrakı müteferria ve dos
yalar buraya gelmeden ve buraca tetkik edil
meden telgrafla idam hükümlerini tasdik et
mek manasızdır, doğru değildir. Telgrafla 
idam hükümleri tasdik edilemez; ve bu, ken-
dilerinin istedikleri adaletle kabili telif değil
dir. Bunun için ikinci fıkranın her halde istis-
naen mevcut bulunması lâzımdır ve bunu tak
dir de Meclisi Âlinizin elindedir. Yani istedi
ğiniz zamanlarda bu salâhiyeti verirsiniz ve 

i böyle zarureti takdir de Meclisi Âlinizin yedi-
j ihtiyarmdadır. Böyle bir zarureti takdir eder-
j se o salâöıiyeti verecektir, öyle bir zaruret yok-
; sa neden korkuyoruz? 
\ Meclisin böyle bir zarureti takdir etmediği 
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zamanlar için bu kaydın burada hiçbir hükmü 
yoktur zannederim. Meclis bu zarureti takdir 
ederse ayrı bir emirle, ayrı bir irade ile bu sa
lâhiyeti verecektir. Meclis, böyle bir zaruret 
takdir etmezse o zaman bu salâhiyeti vermiye-
cektir. 

Müfid Efendi Hazretleri, fevkalâde hâdisat 
vukuunda zaruret olup olmadığını söylerlerse 
daha isabetli mütalâatta bulunmuş olurlar. 

Binaenaleyh bu kaydı maddeye koymakta 
hiçbir mahzur yoktur. Çünkü zarureti takdir 
edecek Meclistir. Ya zaruret vardır der, o sa
lâhiyeti verir veyahut zaruret olmadığına kaa-
ni olursa salâhiyeti vermez. 

SALÎH Ef. (Erzurum) -— Bu zarureti izah 
buyurur musunuz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu 
zarureti izah ettim. Dinlemiş olsa idiniz an
lardınız. Dinlememişsiniz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — İstiklâl mahke
meleri doğduğu günden bugüne kadar mevzuu-
bahsolan bu zaruret nedir"? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Za
ruret şudur: Memleketin her (hangi bir yerin
de bir isyan vukubulmuş, isyan vukubulan ye
re karşı harekâtı askeriye de başlamış ve ora
ya bir de İstiklâl mahkemesi gönderilmiş. İs
tiklâl mahkemesi hâdiseye vazıyed etmiş ve hü
kümler veriyor. Oradaki isyanı bir an evvel 
yatıştırmak için de âni icraata ve hükümleri 
serian infaza lüzum var. O zaman mahkeme: 
bu zarureti, esbabı mucibesi ile beraber Mecli
si Âlinize bildirir. Meclisi Âliniz o esbabı tak
dir edeceksiniz. Böyle bir zaruret ya vardır, 
veya yoktur. Siz vardır diye takdir ederseniz 
o zaman mahkemeye hükümlerinizi derhal in
faz ediniz diyeceksiniz ve böyle bir salâhiyet 
vereceksiniz. Bu zarureti takdir sizin elinizde 
olduğu için bu kayıt endişe edilecek bir kayıt 
değildir, 

Hakkı Hami Bey biraderimiz de kısmen, 
encümenin mütalâatını ve noktai nazarını teş
rih buyurmuş oldular; ona karşı söyliyecek 

bir cevabım yoktur. 
Abdülkadir Kemali Bey arkadaşımız da ta

mamen encümen ile hemfikrolarak beyanı mü
talâa ettikten sonra; idam hükümlerinin Mec
lisçe her şeye takdimen müzakeresi lüzumunu 
ileriye sürdüler. I 
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I Encümen bu lüzumu kabul eder ve bu şe

kil çok iyi olur. Çünkü idam hükümlerinin böy
le binlerce birtakım mesail yüzünden geriye 
kalması doğru değildir ve bunun için ruzna-
medeki bilûmum mesaile takdimen idam hü
kümlerinin müzakeresine dair bir kaydın kon
ması doğru olur. 

Mustafa Taki Efendi Hazretlerinin mütalâ-
atma cevap vermiştim. Tekrar ederim k i : İdam 
hükümlerinin telgrafiyen tasdiki doğru değil
dir; Adalet de bunu icabetmez. Adalet; bu gi
bi mesaile ait evrak, dosyanın tamamen tetkiki 
ile tezahür eder. Binaenaleyh buna imkân yok
tur. Ve biz adaleti temin etmek için böyle bir 
kanun yapıyoruz ve bunun içindir ki; kanu
na bâzı takyidat ilâve ediyoruz. Yoksa adalet 
mefhumunu ihlâl için, ihmal için kanun yap
mıyoruz. 

Emîr Paşa Hazretlerinin mütalâalarına ge
lince : Emir Paşa Hazretleri beşinci madde hak
kında beyanı mütalâa etmediler. Kanunun he
yeti umumiyesi hakkında söz söylediler ve bu ka
nunun kabul veya ademikabulü hakkında bir 
karar verilmedikçe bu meselenin müzakeresinin 
de doğru olmadığını beyan buyurdular. 

Bu kanunun heyeti umumiyesini bilâmüna-
kaşa kabul ederek doğrudan doğruya madde
lerinin müzakeresine geçen Meclisi Âliniz bu 
hareketi ile Emir Paşanın mütalâasına cevap ver
miş oluyor. Ayrıca cevap vermeye lüzum kal
mamıştır zannederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Müsaade 
buyurulur mu Reis Bey? Sualim var. 

REİS — Basri Bey sual soracak, Şükrü Bey! 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 

isyanın mebdeinde, İstiklâl mahkemelerinin teş
kil ve âzalarının gönderilmesi zamanına kadar 
ne muamele yapılacak? Sualimin birisi bu... 
İkincisi; hâdisatı fevkalâde üzerine verilecek 
idam hükümlerinin, Meclise velevki telgrafiyen 
arzı, ademiarzmdan daha faydah değil mi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efen
dim Basri Beyin birinci sualleri hakkında encü
men birşey müzakere etmiş değildir. Binaen
aleyh encümenin bu hususta bir noktai nazarı 
yoktur ve maalesef encümen namına bu bapta 
birşey arz edemiyeceğim, ikinci noktaya gelin
ce ; Meclise telgrafiyen idam hükümlerinin bil
dirilmesi ve bu gibi mukarreratm haber veril-
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mesi; belki Heyeti Celileyi hâdisattan bir an 
evvel haberdar etmek noktasından müfidola-
bilir. Fakat telgrafla bildirilen bu gibi mesail 
üzerinde Meclis ittihazı mukarrerat eyliyemez 
ve etmesi de demin arz ettiğim nıkattan dolayı 
doğru değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu; mukar-
reratın Meclise hiç, gönderilmemesinden daha 
iyi değil mi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Arz 
ettim efendim; tabiî Meclis bir an evvel malû
mat alır ve elbette iyi olur. Malûnıuâliniz fev
kalâde ahval içinde, fevkalâde hâdisatı söndür
mek için gönderilen İstiklâl mahkemelerinin 
bâzan bu malûmatı telgrafiyen bildirmeleri im
kânı da olamaz. Bu itibarla, velevki bildirmek 
imkânı olsa dahi, bu; yalnız malûmat almak 
itibariyle şayanı kabul olabilir. Yoksa bu me
sail üzerinde hüküm vermek için telgrafın bir 
kıymeti olamaz. Birinci sual hakkında encüme
nin bir noktai nazarı yoktur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
encümen şu ciheti düşündü mü; İstiklâl mah
kemeleri nezdine birer müddeiiumumi gönderi
lecek. Bu müddeiiumumiler, cereyanı dâvada 
açıktan açığa salâhiyet hilafı bir hüküm veril
diğine şahidolur, kaani olursa ve feryadederse 
ne olacak? Müddeiiumumi zehirle ölecek mi, 
yoksa o feryadı dökeceği bir yer var mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Vardır 
efendim. Encümen bunu da düşünmüştür. Bu
nun için, millet gibi; yani her ferdi millete kar
şı açık olan Büyük Millet Meclisi; İstiklâl mah
kemeleri müddeiramumileri için de açıktır. İs
tiklâl mahakiminde böyle kanunsuzluklar ve hi
lafı kanun mesail gördükleri zaman; yalnız 
salâhiyet noktai nazarından değil; bir ferdi 
millet gibi, bu yolsuzluğu murakabe ederek Mec
lisi Âlinizi haberdar etmek için bu müddeiii-
umumiler konmuştur. Müddeiumumilerin işarı 
ve müracaatı üzerine Meclisi Âliniz böyle bir ka
nunsuzluğa ve yolsuzluğa vâkıf olduktan sonra 
namütenahi salâhiyetini istimal ederek öyle hü
kümleri ref'eder ve İstiklâl mahkemesi hakkında 
da lâzımgelen cezayı vermekte zannederim, te
ehhür ve tereddüdetmezsiniz. İstiklâl mahaki-
mindeki kanunsuzluklara, yolsuzluklara vâkıf 
olabilmek için müddeiiumumiler, Meclisi Âli
nizin gözü, kulağı, her şeyidir ve mahakime 
bunun için konulmuşlardır. 
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MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim acaba, 

hükme itiraz edildikten sonra bir haksızlığa 
müddeiiumumi muttali olsa ve Meclisi Âliye bil-
dirse nef'an Mikamın Meclis, o hükmü nakzedip 
de tashih edebilecek midir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Arz 
edeyim : Tashihi yani telâfisi kabil okmyan ceza
lar; idam cezalarıdır. İdam cezalarının telâfisi 
gayrikabil olduğunu encümen düşündüğünden 
dolayıdır ki; bu cezaların tasdiki hakkını Mec
lise vermiştir. İdam cezasının gayrı cezalar, te
lâfisi mümkün olan cezalardır. Böyle ahvale 
Meclisi Âlinin vukufu halinde onları refi ve 
tashih etmek Meclisi Âlinin yedikudretindedir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 
müddeiiumumilere salâhiyet verin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Hacet yok efendim. Her şey maddede zikredil
mez. Encümen namına bu izahatı verdikten 
sonra esbabı mucibe olarak zapta geçerse kâfidir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Kanaati 
şahsiyeniz müdafaa buyurduğunuz merkezde mi
dir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Bendeniz kanaati 
şahsiyemi burada müdafaa etmiyorum. Bendeniz 
fevkalâde bir zaruret olmadıkça bugünkü İstik
lâl mahkemelerinin lüzumuna kail değilim, ka
naati şahsiyem budur. Esasen bendeniz kanaa
ti şahsiyemi değil, encümenin noktai naza
rını arz ediyorum. Teşkil etmiş olduğunuz En
cümeni Âlinin noktai nazarını bildiriyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tesadüfatı 
haseneden olmak üzere son tâbiratmızm birin
den istifade etmek istiyorum. 
(Telâfisi kabil ve gayrikabil olan) buyurdunuz. 
Alelıtlak hukuku tabiiye arasında zannederim. 
fark yoktur. Beni bigayrihakkin 24 saat hapse
derseniz ve bunun üzerine o esaretimin muka
bilinde bana hürriyet bahşedebilecek misiniz 
ki öldükten sonra da bana o hakkı hayatımı bah
şedeceksiniz. Binaenaleyh nasıl olur da, Encü
meni Âliniz idam hükümlerini... 

REİS — Rica ederim suali kısa sorun. 
TUNAL HİLMİ B. — Buraya getiriyor da 

diğerlerini getirmiyor? Şu halde fikrimce hu
kuku tabiiye alelıtlak olduğuna nazaran hiçbir 
hükmün buraya gelmemesi kanaatindeyim. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey rica ede
rim encümen hepsini dinlesin, ondan sonra cüm
lesine birden cevap versin, öyle daha iyi olur, 
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EMÎR P§. (Sivas) — İntibahı âmmeyi celbe-

decek tedabiri ittihaz İstiklâl mahkemelerinin 
vazaifi mühimmesindendir. Binaenaleyh böyle 
vakit geçirmek suretiyle idam cezasının icra 
edilmesinde maksadı asli fevt olur. Bu mad
denin ipkasını istiyorsanız idam cezasını koyma
manız lâzımdır. Yoksa adalet muhafaza edile
mez. 

REİS — Paşa bu mütalâadır! 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Paşam! Bunlara zannederim cevap verdim. 
REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 

dair iki takrir vardır. Yozgad Mebusu Feyyaz 
Âli Beyin, Tokad Hamdi Beyin. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bu madde çok mühimdir, öyle kâfi deyip 
geçilemez. 

REİS — Niçin oradan söylüyorsunuz? Mü
zakerenin devamına dair söyliyecekseniz, buyu
run. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bu madde bir şahsın idamını istilzam eden 
bir maddedir. Yani telâfisi gayrikabil olan bir 
maddedir, bu böyle kısa bir surette müzakere 
etmekle geçilecek madde değildir. İyice müza
kere edilmelidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize arz 
edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin müzakeresi kâfidir. Kabu-

liyle altıncı maddeye geçilmesini teklif eylerin;. 
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Yozgad 
Feyyaz Âli 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidir. Mad

denin aynen kabulünü teklif eylerim. 
Tokad 

Hamdi 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ek
seriyeti azîme ile kabul edildi. 

Efendim tadil takrirleri vardır. Birer birer 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahsolan kanunun beşinci maddesinin 

(İstiklâl mahkemeleri tarafından verilen hüküm
lerden idama mütaallik bulunanlar Büyük Mîllet 
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Meclisi Heyeti Umumiyesince, diğer cezalar dahi 
istiklâl Mahkemeleri Encümenince bittetkik ica
bına göre tadil veya tasdik olunur.) Suretinde ta
dilini teklif eylerim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin müstacel olan hususatta hükmü 

idamın Meclisin tasdikinden evvel icrasına dair 
fıkrai ahiresinin tayymı teklif ederim. 

31 . VII . 1338 
Kırşehir 
Müfid 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin ikinci fıkrasının berveehi 

âti surette tadilini teklif ederim. 
(idam hükümleri Büyük Millet Meclisince 

bilûmum mesaile tercihan tetkik ve tasdik olun
duktan sonra infaz olunur.) 

Kângırı 
Tevfik 

RElS — Efendim takrirlerin hepsi tadil ma
hiyetindedir. Vakaa Müfid Efendi Hazretlerinin 
takririnin mahiyeti tay ise de diğer fıkrayı tadil 
mahiyetinde olduğu için hepsi tadil mahiyetinde
dir. Sıra ile reye koyacağım. 

(Hüseyin Avni Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Hüseyin Avni Beyin takririni kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
(Müfid Efendinin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. <; 
(Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
REÎS — Bu tadili kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Bu tadil kabul edilmiştir. O halde mad
deyi muaddel olarak tekrar okuyoruz. 

MADDE 5. — istiklâl mahkemelerinin idam
dan gayrı hükümleri katî olup infazına, bilûmum 
Kuvayı müsellâha ve gayrimüsellâhai devlet me
murudur. idam hükümleri Büyük Millet Mecli
since bilûmum mesaile tercihan tetkik ve tasdik 
olunduktan sonra infaz olunur. Şu kadar ki, müs
tacel ve müstesna hal ve zamanda idam hükümle
rinin dahi Meclisçe tasdik edilmeksizin infazına 
Meclis karariyle mezuniyet verilebilir. 

Durak B. (Erzurum) — Reis Bey bir takri
rim vardır. 
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RElS — Müsaade buyurunuz bir şey için re

yi âliniz3 müracaat edeceğim. Malûmuâliniz tadil 
takrirlerini reye koydum. Bundan sonra Durak 
Beyin bir takriri daha geldi. Nizamnamei Dahilî 
mucibince bunu tekrar reye koyamam. Maahaza 
Meclisi Âliniz hakemdir. Arzu ederseniz - fakat 
taamül olur - reye koyayım, reye konmasını kabul 
ediyor musunuz? (Hayır hayır sesleri) 

DURAK B. — Efendim takrirler okunurken 
takdim ettim. 

REİS — Efendim bendeniz hata etmişim, tak
rirler okunurken gelmiş. Okunmasını kabul edi
yor musunuz? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

(Beşinci maddeyi muaddele tekrar okundu.) 
REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstiklâl mahkemeleri kararla
rına bu mahkeme müddeiiumumisinin yalnız 
vazife noktasından hakkı itirazı vardır. Müd
deti itiraz yevmi tefhimin ferdasından itiba
ren üç gündür ve itirazı vâki Büyük Millet Mec
lisince katiyen hallolunur. 

REÎS — Efendim altıncı madde hakkında 
bir mütalâa var mı T 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen- ' 
dim Encümen bu altıncı maddede (Müddeiiu
mumi yalnız vazife noktasından hakkı itirazı
nı istimal edebilir) diyor. O sıfatla bu husu
su kabul edecekler mi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim Encümen yalnız vazife ve salâhi
yet noktasından müddeiiumumilere hakkı itiraz 
vermiştir. Diğer mesail için hakkı itiraz ver
memiştir. Yani bu suretle müddeimmumilerin 
bilûmum mesaile hakkı itirazını teşmil etme
miştir. Sebebiyse birçok mesailin Meclisi işgal 
etmesi endişesidir. Ve Encümen bundan dolayı 
sarfınazar etmiştir. Yani Meclisi Âliniz bilû
mum İstiklâl mahkemeleri hükümlerinin; İs
tiklâl mahkemeleri arasındaki ihtilâf dan dola
yı Meclise gelmesini kabul ederse, biz de ka
bul ederiz. Ancak birçok evrakın gelmesi yü
zünden Meclisin işgal edilmesi nazarı dikkate 
alınarak yalnız vazife noktasından müddeiiu
mumilere salâhiyet verilmiştir. Vazife noktası 
ise en mühimmidir. Çünkü İstiklâl mahakimi-
nin kendilerine verilen vazife ve salâhiyetin 
haricine çıkıp çıkmamaları meselesi, bir kont-
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rol meselesidir. İstiklâl mahkemeleri kanunen 
kendilerine verilen vazife ve salâhiyetin ha
ricine çıkacak olursa, müddeiiumumiler derhal 
Meclisi Âliyi haberdar etmek suretiyle o hak
sızlığın önüne geçeceklerdir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim müddeimmumilerin salâhiyetinin 
vazife noktasına hasrı müddeiiumumi kelimesi
nin ifade ettiği mâna ile kabili tevfik değil
dir. Mazbata Muharriri Beyefendi izahat ve
rirken müddeiiumumiden makast kavanin ve 
nizamatı Devletin hüsnücereyanım teminine 
nezaretten ibaret olduğunu beyan buyurmuş
lardı. Elbette müddeiiumuminin vazifesi de 
budur. Fakat bu sefer de itirazı vazifeye has
retmek doğru değildir. Bunun Vazife Kanu
nunun üçüncü maddesinde zikredilen hususat 
olduğu zannmdayım. Bu mevadda taallûk eden 
hususatta itiraz hakkı vardır : Meselâ, üç se
neden on beş seneye kadar cezayı müstelzim 
olan bir cürümden dolayı mahkeme 16 sene 
hüküm verirse, 18 sene hüküm verirse, bir 
İstiklâl mahkemesine aidolmıyan mesaili diğer 
İstiklâl mahkemesi rüyet etmek isterse, bu 
da bir salâhiyet meselesidir ve bunlara müd
deimmumilerin itiraz salâhiyeti olmıyacak ise, 
müddeiiumumi kelimesinin ifade ettiği mâna 
yoktur. Binaenaleyh itirazı vazifeye hasret
mek doğru değildir. Müddeiiumumi kelimesi 
zaten bu gibi hususata şâmildir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir 
takrir yazınız. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) 
— Takrir yazmıya hacet yoktur. Müddeimmu
milerin itiraz hakkı olarak üç gün kaydı bu
rada gösteriliyor ki o kayıt kâfidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — O halde (yalnız 
vazife noktasından) cümlesinin çıkması lâzım-
gelir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. — Müddeii-
umumilerin yalnız mahkemeler tarafından çı
kacak mukarrerat için hakkı itirazları var
dır ki... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Maclis kabul 
ederse, Encümen de kabul eder, 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. — Bu husus
ta birçok ihtilâflar ve münasebetsizlikler zu
hur eder, iki istiklâl mahkemesi arasında mü-
nazeünfih olan bir dâvaya müddeiiumumiler 
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karışamıyacaktır. Müddeiiumumiler bulundu
ğu mahkemeye gelen bir işi için bu, Konya is
tiklâl Mahkemesine aitken buna siz niye ba
kıyorsunuz? Sizin dairei kazanızı Meclis şu su
retle tahdidetmiştir diyebilecek mi? Rica ede
rim bu vazife ve salâhiyet, taamülen hukuk 
noktai nazarından ayrı ayrı mânalarda kulla
nılır. Bu, bir mahkemenin ittihaz ettiği ka
rarlarla teyidedilen kısmıdır. Salâhiyet, aynı 
derecede ki mahkemeler için dermeyen edilir. 
Üç tane, mahkeme yaparsanız, Bitlis tarafla
rında icrayı vazife edecek mahkemenin işine, 
Samsun'daki İstiklâl Mahkemesi müdahale ede
cek olursa müddeiiumumi bir şey diyemiyecek 
midir? 

SALlH Ef. (Erzurum) — iki mahkeme 
vardır. Biri cephede, biri geride. Başka yok
tur. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. — Müddeii
umumi olmak itibariyle her türlü karar ve iti
raz salâhiyeti olmalıdır, itiraz mecburiyeti de
ğil, itiraza salâhiyeti olmalıdır. Binaenaleyh; 
müddeiiumumilerin yalnız vazife suretinde 
takyidi doğru değildir. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim bun
dan evvel kabul edilen maddenin müzakeresi sı
rasında söz istemiştim. Fakat maatteessüf söz 
söylemeye muvaffak olamadım. Yalnız bu mad
denin müzakeresi münasebetiyle bir şey arz et
mek istiyorum : Biz tuhaf bir zihniyetle müza-
keratımıza devam etmek istiyoruz. Beyefendiler! 
Bugünkü müzakere edilen lâyihai kanuniye bun
dan evvel mevcudolan ve şimdiye kadar muci
bince icrayı hükmedilmiş olan bir kanunu mu-
addil bir lâyihadır. Binaenaleyh marrülârz ka
nunda ne müddeiumumilerin mevcudiyeti, hattâ 
ne de idam kararlarının Meclisçe tasdiki mev
zubahisti. Bu hale nazaran biz ifrat ve tefrit 
üzerinde gidiyoruz . Şimdi bâzı arkadaşlarımızın 
mütalâatma iştirak etmekliğimiz lâzımgelirse 
istiklâl mahakimine lüzum yoktur ve eğer usulü 
muhakemat mucibince icrayı muhakeme edile
cek ise istiklâl mahkemelerini kabul etmiyelim. 
Bendeniz de bu kanunu tanzim eden encümende 
bulunuyordum. Fakat, biliyorsunuz ki daha ev
vel istiklâl mahkemelerinin tatili faaliyetleri 
veya ilgaları taraftarıydım. Bu mazbatada benim 
de imzam bulunmak itibariyle bu kanunu kabul 
ediyorum. Fakat arkadaşlarımızın düşündükleri 
gibi dermeyan ettikleri nikatı nazarı kabul ede-
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cek olursak istiklâl mahkemesi yok ve benim de 
arzum husul bulmuş demektir. Fakat bunu böyle 
düşünmemeliyiz rica ederim. Şimdi bu mahke
melerde bulunacak müddeiumumilerden bahsedi
liyor. Eğer Müddeiiumumiye mahakimi niza
miye ve sairedeki salâhiyeti bu mahakimde vere
cek olursak istiklâl mahkemesinin teşkilinde bir 
mâna yoktur. Çünkü, istiklâl mahkemeleri temin 
ve tevzii adaletle beraber ayrıca şiddet ve sürat 
ibrazı için de elzemdir. Biz, cereyanı muhakemeyi 
daimî surette tavik eden birtakım eşkâle ve me
rasimi kanuniyeye bu mahkemelerde de riayet 
edecek olursak bu mahkemeye lüzum kalmaz. Ma
hakimi mevcudeye bütün işleri tevdi ile işin için
den çıkarız. Buna binaen bendeniz rica ediyorum ki 
müzakere ettiğimiz kanunun, istiklâl mahkeme
leri namındaki fevkalâde mahkemelere ait bir 
kanun olduğunu göz önünde tutalım ve ona göre 
müzakere edelim. Binaenaleyh müddeiiumumile
rin bu mahakimde de kabulü tekâmüle doğru 
atılmış bir adımdır. Zira evvelce hiç mevcut de
ğildi. Diyebilirsiniz ki bu yeni kanunda, eski 
kanunun mevaddmm tadilini icabettiren birçok 
esbab mevcuttur ve bu da eski mahakimin es-
ııayi muhakemede tesadüf ettikleri hâdisat-
tan mütevellittir. Eski İstiklâl mahakimi 
Kanununun biraz müphem olmasından dolayı 
salâhiyeti haricinde birçak, mesaili de rüyet et
miştir. işte buradaki Müddeiiumminin vazifesi; 
bugün kabul buyuracağınız kanunun haricinde 
hiçbir meseleye baktırmamak için heyeti hâki-
meyi murakabe etmektir, başka birşey değildir. 
Binaenaleyh eğer buna alelade mahakimde bu
lunan müddeiiumumilerin salâhiyetini verecek 
olursak istiklâl mahkemelerini kaldırır ve di
ğer mahakime bu vazifeyi verir ve çıkar gide
riz. (Bravo sadaları) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendi
ler, istiklâl mahkemesi deyince onu memleke
tin içinde bir cellât mı yapmak istiyoruz? Rica 
ederim, efendiler! Bir mahkeme teşkil ediyo
ruz ve biz bir Devletiz. Biz tevzii adalet için 
mahkeme teşkil ediyoruz, yoksa Engizisyon ma-
zalimi icrası için heyetler göndermiyeceğiz. 
Onlar Lâyuhti değildirler. O, üç kişi her za
man hata edebilir, hem de onların hataları haz
medilip yutulmaz. Eğer öyle olacaksa buna ka
nun demeyin ve müzakere etmeyiniz. Bu; Ku-
runuulâ zihniyetidir ve yanlıştır. Müddeiiumu-
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mi, kavanini Devlet dairesinde ve bu milletin 
hissiyatına hürmet ederek hareket edecek ve 
buna tabaiyetle hüküm vermekle mükellef ola
cak heyetin başında kontrolördür, bütün Dev
letin, kudreti müddeiiumuminin dimağında 
toplanır. Bu Devletin tâbiyetine girmek için 
bu memleketin toprağına ayak basan her hangi 
bir adam bu memlekette asayiş var mı? 
Adalet var mı? Ben haksızlık yaparsam 
hakkı şikâyette bulunabilecek adalet nâ
mına müddeiiumumi var mı? Demez mi 
efendiler? Hangi kuvvet vardır ki, müd
deiiumuminin hukukunu tahdidetsin? Dün
yada böyle hiçbir şey yoktur. Efendiler! Mah
kemeyi teşkilden maksadımız hayatımızı, istik
lâlimizi muhafaza etmek içindir. Bunun tah
tında daha başka ne ile mükellefiz? Efendiler. 
Millet sana ne için tâbidir? O bize hayatının 
muhafazası için arzı tebaiyet ediyor. Onun hu
kukuna hürmet etmezsek şahsiyeti mâneviye-
m'ze de hiçbir yerde hürmet göremeyiz ve bu 
Millet payidar olamaz! Onun içindir ki, müd-
deiiumumilerin hakkı şikâyetleri hiçbir zaman 
dünyanın hiçbir yerinde ref 'olunamaz, müd-
deiiumumilerin muttali olacakları her türlü 
haksızlıklar için itiraz kapıları açıktır. Onlar 
için itiraz kapılarının kapanması imkânı yok
tur. İstiklâl mahkemeleri şiddet gösterecek En
gizisyon mahkemesi değildir. 

Biz bu mahkemeleri işlerin seri ve daha em
niyetle neticelendirilmesi için teşkil ediyoruz. 
Binaenaleyh müddeiiumumiler; mercii itiraz 
olan Büyük Millet Meclisine karşı; yani o kud
ret ve salâhiyeti haiz olan makama karşı 
«Mahkeme şu noktadan adaleti tajbik edeme
miştir. Şu kanunun ruhuna mutabık şekilde 
hüküm vermediler ve benim iddiam şu oldu» 
diye bize iblâğ etmesinler mi? Yoksa İstiklâl 
mahkemelerinin lâyuhti olduğunu mu kabul 
ediyorsunuz? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı ŞarkD — 
Şikâyet etsin! 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Tabiî 
şikâyet de eder, itiraz da eder; çünkü o da ar
kadaşımızdır. Herkesin bir kanaati vardır. Ben 
kanaatlere hürmet ederim. Fakat üzerime al
dığım milletin hukukunu da muhafaza ederim. 
Bunun hilâfında baş'ka düşünceler de olabilir. 
İşi seri yapacağım, haksız yapacağım, şiddet 
yapacağım diye fikirler olabilir. Fakat böyle 
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istiklâlin mânası olmaz ve böyle istiklâl payi
dar olmaz, çabuk söner. Biz işlerimizi adaletle, 
rıfk ile yapacağız. Şimdiye kadar İstiklâl mah
kemelerimiz yokken 600 seneden beri kendi tâ
biiyetlerini terk ederek tâbiiyetimize girmiş 
olan milletleri unutmayınız. Bu ancak adaleti
miz sayesindedir. Yoksa cebir ve şiddetle değildir. 
Efendiler. Milletler de bundan böyle selleme-
hüsselâm idare edilemez. Hayır. Onun da hak
kına hürmet edeceksin. Müddeiiumumiler ka
nun dairesinde milletin hakkı hürriyetini, hak
kı hayatını mulhafaza edecektir. Kendisine em
niyet olunabilmek için kudreti kanuniyenizin 
muhafazasına memur olan müddeiiumumilere 
hakkı şikâyet verilmelidir. Onlar; gördükleri
ni söylemelidirler. Sonra bunun mânasına Hü
kümet demezler, iyi düşünmüyorsunuz, efendi
ler! 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu ka
nunun (heyeti umumiyesini ve heyeti umumiye-
sinden çıkan ruhunu nazarı dikkate alırsak İs
tiklâl mahkemelerinde müddeiiumumilerin de 
bulunmasını Meclisi Âli bir madde ile kabul 
etmiş olma'k münasebetiyle müddeiiumumilere 
bir vazife iraesi lâzımgelir. Müddeiiumumi de
diğimiz zevat elimizdeki Usulü muhakematı 
umumiye Kanununa tevfikan birçok hukaku 
haizdir. Halbuki biz; İstiklâl mahkemelerini o 
Usulü muhakematı umumiye Kanununa tevfi
kan teşekkül etmiş bir mahkeme heyeti addet-
meyip sürat noktasından başka bir şekle ifrağ 
ettiğimiz için müddeiiumumiye arz ettiğim 
gibi bir vazife iraesi elzemdir. Şimdi müddeiiu
mumiye gönderilecek vazife asıl hukuk nokta
sından düşünülürse İstiklâl mahkemesinde mu
hakemesi icra edilecek eşhastan mahkemei mez-
kûre hâkimleri huzurunda kendi hukukunu mü
dafaaya muktedir olmıyanların mevcudiyetini 
tasavvur buyurunuz. Kendi hukukunu müda
faaya muktedir olmıyanların kendi hukuklarını 
müdafaa için bir vekil tâyin etmeleri kabul edil
mediği cihetle müddeiiumumi, gerek maznun 
ve* müddeinin, gerekse halfan ve Hükümetin hu
kukunu muhafaza etmek için bütün iddiayı yapa
cak zattır. Şu hale müddeiiumumi böyle bir 
sıfatı haiz olunca; biz ona efendi; senin vazifen 
yalnız şu meseledir, diyeceksek ve o da şu cü
rüm Hiyaneti vataniye Kanununa muvafıktır de
yip de başka bir işe karışmıyacaksa o vakit müd
deiiumuminin istişari bir mahiyetten başka hu-
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kuku yok demektir. Şimdi, müddeiumumilerin 
hukuk müşaviri olmaması noktai nazarından bir
takım salâhiyeti haiz olması lâzımgelir. Fakat, 
kanunun heyeti umumiyesine bakıyorum : îdam 
hükümleri re'sen kabili tetkik olduğu için itira
za mahal yok ve Meclisi Âliye geliyor. îdam 
hükmünün gayrı ittihaz edilen mahkemenin mu-
karreratı da katiyet ifade ediyor. Bu mukarre
rata karşı bittabi müddeiiumumiye itiraz hakkı 
verilemiyecek, kabul ettik. îdam kararları re'-
sen kabili tetkiktir. Bunda müddeiumuminin 
itirazına hiç hacet yoktur. Şu halde müddeiiumu-
minin konması bendenize bir lağıv gibi geliyor. 
Fakat, mademki bu lağıv kanunda kabul edil
miştir. Şu halde, lağıv nazarı dikkate alınmı-
yarak müddeiiumumiye bir hak verilmesi icab-
ediyor. O hak da nedir? Gerek re'sen kabili tet
kik olan mukarrerata ve gerekse sureti 'katiyede 
ittihaz olunan mukarreratm ahkâmı kanuniyeye 
taban tabana zıddolduğuna dair müddeiiumumi 
ilim hâsıl ettiğinde millet namına, maznun na
mına Meclisi Âlinize şikâyet hakkını haiz olma
lıdır. Ve Meclisi Âli böyle bir şikâyet karşısın
da evrakı getirtip kararı tashih etmeli, adaleti 
tevzi etmeli, hükmü re f etmeli. Binaenaleyh 
müddeiiumuminin vazifesi bu olmalıdır. Bina
enaleyh, bu noktadan müddeiiumumiye bu hak
kı vermeliyiz. Bu suretle müddeiiumumi hem 
teftiş hakkını haiz olmuş olur. Hem şikâyet hak
kını haiz olmuş olur. Müddeiiumumi maddesi 
bu şekilde kabul edilirse mesele de telif ve tev-
fik edilmiş olur. (Müzakere kâfi sesleri) 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efen
dim tadil takrirleri vardır. Hemen hemen aynı 
mealdedir. Okutuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim; 

Madde 6. — İstiklâl mahkemeleri mukarrera-
tına bu mahkemeler müddeiiumumileriyle umum 
mahkûminin üçer gün hakkı itirazları vardır. 
Müddeti itiraz yevmi tefhimin ferdasından itiba
ren üç gündür ve itirazı vâki Büyük Millet Mec
lisince hallolunulur. 
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Kütahya 
Cemil 
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Riyaseti Celileye 

Müddeiumumilerin yalnız vazife noktasına 
maksur oJarak hakkı itirazlarının takyidi ahkâmı 
umumiyei cezaiyece - Müddeiiumumiler teşkilâ
tımdan - mutasavver olan faidei adliyeye münafi 
olduğundan işbu maddede mezkûr (Yalnız vazife 
noktasından) ibaresinin tayyını teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
İstiklâl mahkemelerince ittihaz edilecek biiû-

mum mukarrerata müddeiiumumiler itiraz edebi
lirler. Müddeti itiraz üç gündür. İtirazı vâki Bü
yük Millet Meclisince katiyen hallolunur. 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
(Yalnız vazife cihetinden hakkı itiraz ve hi

lafı kanun gördüğü sair hususatta hakkı şikâyeti 
vardır) suretinde maddenin tadilini teklif eyle
rim. 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

REİS — Efendim okunma sırası ile birer bi
rer reyinize vaz'ediyorum. 

(Cemil Beyin takriri tekrar okVındu.) 
REİS -i— Bu takriri kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
(Abdülgani Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Abdülgani Beyin takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

(Abdülkadir Kemali Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS ~- Bu takriri reyinize vaz'ediyorum. 
(Aynıdır sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Arada fark kalmadı. Yalnız bilûmum mukar-
rerat yazılıdır. Onu kaldırmak kâfidir. 

(Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Hakkı şikâyet de hakkı itiraz demektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şikâvet 
hakkı da mahfuzdur. 
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REİS — Efendim madde şu suretle oluyor. 
MADDE 6. — İstiklâl mahkemeleri kararları

na bu mahkeme müddeiiumumisinin hakkı itirazı 
vardır. Müddeti itiraz yevmi tefhimin ferdasın
dan itibaren üç gündür. Ve itirazı vâki Büyük 
Millet Meclisince katiyen hallolunur. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

mm 
MADDE 7. — İstiklâl mahkemesi heyeti eri 

her altı ayda bir intihabolunur. Bu müddetin hi
tamından evvel heyet tamamen veya kısmen Mec
lis karariyle tebdil edilebileceği gibi esbabı teşki
lin zevaliyle faaliyeti dahi tatil olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Bir noktanın tenevvürü icabeder. Encümen ca
mına ufak bir noktayı arz edeyim. (İtiraz eden 
yok sesleri) 

Lâzımgelen bir noktanın tenevvürü için arz 
ediyorum. Mahkemeler için altı ay müddet kon
muştur. Binaenaleyh bugünkü İstiklâl mahkeme
leri bu kanunun kabulü ile yoktur. Yeniden inti
hap icra.edilecektir ki, on dördüncü maddede bu 
nokta tarih ile de tasrih edilmiştir. Onun için iza
hat veriyorum. (Tabiî sesleri) 

REİS — Efendim madde hakkkmda söz isti
yen yok. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İstiklâl mahakiminde vasıtai 
muhabere ve tebliğ ve tebellüğ müddeiiumumi-
dir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
müddeiumuminin buradaki vazifesi de taksir 
edilmiştir. Müddeiiumumiler bu kanun dâhilinde 
muttali olacakları eeraim hakkında talebi dâva 
ederler. Bu talepleri üzerine İstiklâl mahkeme
sinde tevkif müzekkeresi sâdır olmadıkça hiçbir 
kimse tevkif olunamaz. Sonra İstiklâl mahkemesi 
infazı ahkâma da memurdur. Yalnız tebliğ değil; 
infazı ahkâm da müddeiumumilerin vazaifi cüm-
lesindendir. Bunların tasrihi lâzımdır. Bu bapta 
bir tadilname veriyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu madde beşinci maddeye göre yazılmıştır. Yal
nız vazife noktasına göredir. Binaenaleyh o 
tayyedildikten sonra Hüseyin Avni Beyin noktai 
nazarları gayat doğrudur. Encümen bunu ka
bul ediyor. 
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REİS — Başka söz istiyen var mı? Yalnız 

Hüseyin Avni Beyin bir tadil takriri var. Onu 
okuyacağız. 

Riyaseti Celil-eye 
Sekizinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim: 

MADDE 8. — Müddeiiumumiler işbu kanun 
ahkâmına tevfikan muttali olacakları eeraim hak
kında takibatı kanuniyede bulunurlar. Müddeii-
umuminin talebi ile mahkemece tevkif müzekke
resi ısdar olunmadıkça tevkif yapılamaz. İstik
lâl mahkemelerinin vasıtai muhabere ve tebliğ ve 
tebellüğü müddeiiumumilerdir. İstiklâl mahke
melerinin mukarrerat ve evamirinin infazı hu
susunda kuvvei müsellâha gayrimüsellehaya müd
deiiumumiler âmirdir. 
Erzurum Mebusu Kırşehir Kastamonu 
Hüseyin Ani Müfid Abdülkadir Kemali 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bu mufassal bir takrirdir. Bunun içinde bâzı 
noktalar vardır. Onun için encümen toplansın. 
Bunun üzerinde bir az işlesin. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bu tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldır
sın. Nazarı dikkate alınmıştır. Şimdi encümene 
verelim de tadil etsin. Zaten bu madde öteki mad
denin yerine kaim olacak bir maddedir. Doku
zuncu maddeye geçiyoruz. 

MADDE 9. — İstiklâl mahkemelerinin eva-
mir ve mukarreratını infaz etmiyenler veya in
fazda taallül gösterenler müddeiumumilerinin 
talep ve sevkı üzerine aynı mahkemeler tarafın
dan tahtı muhakemeye alınırlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Her han
gi bir İstiklâl mahkemesi, diğer mehakimi adli
yede mevcut bir işin kendilerine aidolduğuna da
ir bir karar verse ve o kararı o mahkemeye teb
liğ etse ve o da sizin elinizde mevcut evraka ait 
işin bizim mahkememizce görülmesine karar ve
rildi dese ve bu cevap aynı mahkemenin salâ
hiyetine binaen yapılacağı için şimdi bu karara 
o mahkeme heyeti riayet etmedi diye onlar hak
kında takibatı kanuniye mi icra edilecektir?. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— (İhtilâfı merci) i mi kaydediyorsunuz i 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Maddede 
«İstiklâl mahkemelerinin evamir ve mukarrera-
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tını infaz etmiyenler...» deniyor. Meselâ, Anka- ! 
ra İstiklâl Mahkemesi bir karar ittihaz etti. Ya- . 
ni her hangi bir dâvayı rüyet ederken o muha
kemenin Ankara istinaf mahkemesinde bulunan 
bir işle tevhidine karar veriyor ve ö mahkemeye 
diyor ki; bu işin bizim mahkememizde sizde 
mevcut bir işle tevhiden rüyetine karar verildi. 
O evrakı bize verin dese ve istinaf mahkemesi 
ise; hayır bu meselenin rüyeti bize aittir dese, 
o zaman bu mahkeme diğeri nazarında maznun 
mudur? Yoksa bir ihtilâfı merci mi çıkmıştır? I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — I 
Bu, böyle kanuni kararlara karşı değildir. Efen
dim, mahkeme infazı lâzımgelen bir emir vermiş. 
Hükmü kesbi katiyet etmiş. Fakat emir infaz edil
miyor veyahut da «filân adamı derdest ediniz» di
ye emir veriyor. Emir verdiği yer bunu ifa et
miyor. Buyurduğunuz bu kabîl mesai ise, bu 
bir ihtilâf merciidir Ve bunun hakkında da 
maddede bir kayıt yoktur. Madde nakıstır. Ora
ya bir kayıt koymak lâzımdır. Mahakimi umu
miye ile İstiklâl mahkemeleri arasında vazife 
ve salâhiyet noktasından hâsıl olacak ihtilâfı 
merciin hallini tesbit etmek lâzımdır. Bende-
nlzee bunun mercii halli Adliye Encümeni olma
lıdır. Veyahut Meclisi Âliniz başka bir usul 
kabul edecek olursa onu kanuna koymak lâzım
dır. Ve esasen sırası gelince bendeniz Encü
men namına böyle bir madde teklif edeceğim. 
Vazife ve salâhiyet noktasından mahabimi niza
miye ile İstiklâl mahkemeleri arasında hâsıl 
olacak ihtilâfın merciini Meclisi Âliniz Adliye 
Encümeni olarak kabul etmelidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaa
de buyurunuz Reis Öey. Şükrü Bey ihtilâfı 
merci mesailinin Adliye Encümenine havalesini 
dermeyan ettiler. Bu gibi mesailin mutlaka 
Adliye Encümenine havalesi keyfiyeti kesbi 
kanuniyet etmek lâzımgelir. Encümen şimdi 
içtima edecektir. Bunu da tetkik etmesi iktiza 
eder. 

REİS — Ne olacak efendim, maddeyi encü
men mi istiyor? (Hayır sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı SaMb) 
— Ayrı bir madde vereceğiz. 

REİS — O halde ayrı bir madde verecekle
rine nazaran beyanı mütalâa edin efendim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —Bendeniz Encü
menin bu noktai nazarına tamamiyle iştirak 
ederim. ' 
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Refik Şevket Beyin buyurmuş olduğu nok

tai nazar bu kanunsuzluk noktasından asla 
vâridolamaz. Çünkü mahakimi umumiye, elde 
mevcut bulunan İstiklâl Mahakimi Kanununa 
istinaden kendisine verilmiş olan bir mese
le hakkında bu cürüm İstiklâl mahkemsine 
ait bir cürüm değildir. Ve bu cürüm hi-
yeneti vataniye cürmünü teşkil ediyor diye 
vazifeye ve takibe başlar. Her iki tarafta 
bu cürmün takibatı cihetine gitmekte iken 
bunlar bu cürmü tavik etmiş, bunlar bu cürmü 
tehir etmiş, diye bir nazariyei kanuniye de 
yoktur. Ancak icaben, selben zuhura gelecek 
ihtilâfatm halli için bir merci lâzımdır. Encü
men onun ayrı bir madde olarak tesbitini ka
bul etmiştir. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim; bu ihtilâfı 
mucibolacak bir hal değildir. Mahakimi fevka
lâdenin icrayı hükmettiği yerde mahkemei âdi-
yenin hiçbir iş görmemesi lâzımgelir. (Hayır 
sesleri) öyle ise, bu mahkemei fevkalâde de
ğildir. Bunun ismini kaldırınız. Buna Büyük 
Millet Meclisinin hususi bir mahkemesi deyi
niz. Bu mahkemei fevkalâde olunca, mahakimi 
âdiye orada iş göremez. İkisi birden hüküm 
veremez. Eğer bu mahkeme ayrı, hususi bir 
mahiyette ise o başkadır. (Onun vazifesi ay
rılmıştır, sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Her ikisinin de 
vazifesi ayrılmıştır efendim. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bendeniz bu tarzda 
ayrılacağına kail değilim. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yok. 
Tadil teklifi de yok. Maddeyi aynen reyinize 
koyacağım.. Tekrar dokuzuncu maddeyi okutu
yorum. 

MADDE 9. — İstiklâl mahkemelerinin eva-
rtıir ve mukarreratını infaz etmiyenler veya in
fazda taallül gösterenler müddeiumumilerinin 
talep ve sevkı üzerine aynı mahkeme tarafın
dan tahtı muhakemeye alınırlar. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen ellerim kaldırsın. Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — İstiklâl mahkemeleri Aske
rî Ceza Kanununun yedinci faslındaki hukuku 
emîriyeden maada hukuku şattısiyeye hükmede-
mezler. 

(İzahat isteriz sesleri) 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) I 

— Efendim, İstiklâl malıakimi alelıtlak huku-' I ku şaihsiyeye hükmedemiyeceklerdir. Zaten as 
kerî Ceza Kanununun birinci maddesinde ma
hakimi askeriyenin de böyle alelıtlak hükme-
demiyeceği musarrahtır. Usulü muhakematı 
Cezaiyemizde ve Kanunu Cezamızda musarrah 
cürümlerden mütevellit dâvalar ceza mahkeme
lerince rüyet edilebileceği gibi ayrıca da hu
kuku şahsiye sahibi mahakimi nizamiyede dâ
vasını takibedebilir. Kavanini mevzuamız huku
ku şahsiyeden dolayı olacak deaviyi ve müddeii 
şahsileri hiçbir haktan mahrum etmemiştir. As
kerî Ceza Kanununun yedinci faslında mezkûr 
olan ahkâmın; hukuku emîriye dâvalarını gör
mesi için de İstiklâl mahkemelerine salâhiyet ve
riyoruz. Bu hukuku şahsiye olarak telâkki edil
memiştir. Bu hukuku şahsiyeden gayrıdır. Me
selâ bir nefer askerden firar etmiş. Mavzeri, pa
laskası ve sairesi var. İstiklâl mahkemesi bunu 
mahkûm ettiği zaman tabiî üzerindeki eşyasını 
soracak. Nefer ya kaybettim diyecek veya sat
tım diyecek. Sattım dediği zamanda bunun aran
ması lâzımgelecek. Eğer bu aranmıyacak olursa I 
milyonlarca hukuku millet zayi olacaktır. Eğer 
İstiklâl mahkemelerine bu salâhiyeti vermiye-
cek olursak hukuku millet zayi olacaktır. Hu
kuku milleti sıyanet etmek için bu kaydı koy
mak lâzımdır. Ve zaten İstiklâl mahkemeleri fi
rara bakarken, firarın tetemmatmdan olan ak
sama da hükmetmek vazifesi icabındandır. Bu I 
madde bu noktai nazardan kabul edilmiştir. I 

DURAK B. (Erzurum) — Tenevvür için en
cümenden bir şey soracağım. Müsaade buyurun! 
İstiklâl mahakiminin salâhiyeti haricinde ve 
rüyet edemiyeceği deavi vardır. Ve bunların 
evrakı İstiklâl mahakiminde mevcuttur. Bu 
evrak nereye verilecek ve muamelesi nerede ya
pılacaktır ? Bunlara dair Meclisi Âli tenevvür et
sin. I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) ~-
Efendim Meclisi Alice bu kanunun kabulünden 
itibaren; ahkâmı câri olacaktır. Malûmuâliniz 
İstiklâl mahkemelerinin vazife ve salâhiyeti dâ
hilinde olan ceraim şu kanunda mastur olan ce-
raimdir. Bundan gayrisi mercii aidine sevk edi
lecektir. Bu kanunun kabul edildiği tarihten 
itibaren meselâ eşkıyayı İstiklâl mahkemesine 
verdiniz ve bunun gibi Devletin emniyeti dahi
liye ve hariciyesini ihlâl eden ceraim erbabını ' 
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İstiklâl maıhakiminin salâhiyetine vermekle İs
tiklâl mahakimi olan yerlerde bu kabîl deavi İs
tiklâl mahakiminin vazaifine dâhil olur. Ma
hakimi nizamiye olan yerlerde ise Mahakimi Ad
liyede rüyet edilir. Vazife ve salâhiyet karariyle 
bu gibi ceraim İstiklâl mahkemesi bulunan yer
lerde İstiklâl mahkemelerine devredilecektir. 
Usul, ahkâm budur. Ve muamele bu suretle cere
yan edecektir. 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim hukuku şph-
siye meselesi nasıl ayrılır? Meselâ tüfeğini almış, 
yağmurluğunu almış bir nefer cepheden kaçmış 
ve tutularak İstiklâl mahkemesine gelmiş, İstik
lâl mahkemesi muhakeme ediyor. Fakat yolda ge
lirken benim sırtımdan paltomu da almış. Sen 
şimdi bu tüfeğin tazminine hükmet sonra bana 
da, git mahkemeye palto için dâva et, de. Bu nasıl 
olur? Efendim! Mademki şimdiye kadar cürüm
den mütevellit ceza dâvaları orada görülüyordu. 
Şimdiden sonra onun muhakemesi başka bir yer
de, diğerinin muhakemesi başka yerde rüyet edil
sin, bu olur mu rica ederim? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim bu madde gayet kısa yazılmıştır. As
kerî Ceza Kanununun yedinci maddesindeki hu
kuku emîriyeden maada hukuku şahsiyeye hük-
medemezler, deniyor. Rifat Bey bir misal söyledi. 
Buna benzer milyonlarca misal söylemekte kabil
dir : Meselâ : Bir firari yolda gelirken çapulcu
luk eylemiş, birtakım hayvanat filân gaspetmiş, 
şimdi bu hayvanatı gaspederken yakalanmış, gel
miş. ( 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Aynı cü
rümden ise doğrudur. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
•— Evet, firar cürümlerini mevzuubahsediyorıız. 
Firar cürmiyle beraber birkaç tane de hayvan ya
kalamışlar, hayvan sahipleri de mahkemeye gel
miş... Eğer böyle olacak derseniz o zaman mesele
nin ispatı için ayrıca bir de şahit ve saire lâzım, 
yani hukuk mahakiminin merasim meselesi orta
ya çıkacak. (Yave sadaları) Evet, yave meselesi 

v olacak. Sonra meselâ bir ihtilâl olmuş. İhtilâl me
selesinden dolayı Hükümet konağı yanmış. Ya
kanlar arasında birtakım eşhas da var, filân. Vel
hasıl bu madde noksan yazılmıştır. Bendeniz tu
nu görmüyorum. Şükrü Bey kendi lisanlariyle 
söyledikleri gibi alelıtlak bu mahakim hükmede-
mezler, deselerdi böyle, yani cürümlerin netayi-
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cinden olan hukuku şahsiyeye ait mesailin ceza 
mahkemelerinde olduğu gibi hükmedilmesi esası
nı kabul etmiş olurlardı. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim alelıtlak hukuku şahsiyenin İstiklâl mah
kemelerinde görülmesini encümen kabul etmemiş
tir. Sebebi : Hukuku şahsiyenin suveri sübutiyesi 
başkadır. İstiklâl mahkemelerini hukuku şahsiye
nin ispatiyle mükellef tutacak olursanız İstiklâl 
mahakiminin mânası kalmaz. Bunun mehaziri 
Konya İstiklâl Mahkemesinde Hukuku şahsiye 
hakkında verilen hükümlerle sabit olmuştur. On
lar hiçbir şeye istinadetmeksizin milyonlarca dâ
vaya hükmetmiştir. Halbuki meydanda esbabı sü-
butiye namına hiçbir şey yoktur. Esbabı sübuti-
yeye müsteniden hükmetmek lâzımgelse İstiklâl 
mahkemesinden o evrak altı ayda; bir senede iki 
senede çıkmaz. Binaenaleyh usulü muhakematı 
hukukiye büsbütün başkadır. Yani şahitlerin isti
mal meselesi büsbütün başkadır. Bir sirkat dâ
vasını bu mahkemede takibedecek olursak ve bilû
mum sirkat dâvalarına ve bâzı cürümlerden ıfıü-
tevellit birçok dâvalara bakmak salâhiyetini bu 
mahkemelere verecek olursak Kanunu Cezadaki 
bilûmum dâvaları da bunlara vermek lâzımgele-
cek. O halde böyle bir kanuna lüzum yoktur. Bi
naenaleyh biz demin arz ettiğim veçhile esasen 
hukuku şahsiye cürmünden mütevellidolan dâva
ları ceza mahkemesinde gördürmeye mecburuz. 
Müddeii şahsilere kanun ihtiyar vermiştir. Huku
ku şahsiyesini mahakimi umumiyede rüyet ettire
bilir. Hukuk mahkemesinde hukuku şahsiyesini 
dâva edebilir. Biz hukuku şahsiyenin İstiklâl ma-
hakiminde rüyet edilmesini katiyen menetmişiz-
dir. Ve hakikat de Öyledir. Biz mazbatayı bu mak
satla yazdık. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim Şük
rü Bey buyurdular ki; bu kanun neşredildiği ta
rihten itibaren bu kanundan mündericolan ahkâ
ma nazaran mezkûr eeraimi mahakimi nizamiye
nin ademisalâhiyet karariyle İstiklâl mahakimine 
tevdi edecekleri tabiîdir. Encümen tamamen Şük-
kü Beyin noktai nazarına iştirak etmiş midir? İş
tirak etmişse hangi bir faidei hukukiyeye istina
den maznunun lehinde olan bir kanuna tebaan 
muhakemesi icra edilmiş olan bir evrakın İstiklâl 
mahkemesine tevdii hususunda bir lüzum görmüş
lerdir? Bunun bir ehemmiyeti mahsusası vardır. 
Yani bunu bu noktai nazara göre mi muhakeme 
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ederek söylemişlerdir, yoksa başka bir fikre isti
naden mi söylediler? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
İstiklâl mahkemelerine verdiğimiz salâhiyetler 
mukayyettir. Hukuku umumiyeden mütevellit 
bâzı hukuku şahsiye vardır ki, bunlar tabiatiyle 
usulü muhakematımıza dâhildir tarzında bu
yurdukları mesele; bir adam firar etmiş, gider
ken koyun çalmış. Şimdi bu cürümler ayrı ayrı 
şeylerdir. Koyun çalmak cürümünü mahakimi 
umumiye tetkik eder. Hiçbir zaman burası rü
yet edemez. Zaten Kavanini umumiyemiz bu 
gibi hususatta ayrılmıştır. Hukuku şahsiyenin 
usulü muhakemesi, esbabı sübutiyesi başkadır. 
Hukuku umumiyenin usulü muhakemesi başka, 
Turku kanuniyesi başkadır. Yalnız bir asker 
firarisinin koyun çalmasını hatırlamayınız.Alel-
ıtlâk bir adamın hakkından menedilmesini 
düşününüz. Bunu menediyorsunuz. Hangi hakla? 
Kanunda salâhiyet vermemişsiniz. Neden şim
di bunu o cürümlerle münasebeti olmıyan diğer 
cürümlerden dolayı bu mahkemeye sevk ediyor
sunuz? Bunun imkânı yoktur. İstiklâl maha
kimine ait ceraimin esbabı sübutiyesi başkadır. 
Mahkeme buna kanaati vicdaniylesiyle hüküm 
verecektir. Fakat; hiçbir vakit koyun çalın
dığına kanaati vicdaniyesiyle hükmedenıez. Bi
naenaleyh; onun esbabı sübutiyesi bütün bütün 
başkadır. Diğeriyle hiç karıştırmayın. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Müza
kerenin kifayetini reyiâlinize vaz'ediyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır 
sın. IVÇüzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddeye lüzum yoktur. İstiklâl 

mahkemelerinde hukuku umumiye dâvasını 
rüyet ettirerek bunun zımmında sabit olan 
hukuku şahsiyeye hükümden memnuiyetlerini ka
bul etmek, esasatı hukukiyei kanuniyeye muha
liftir. Mezkûr maddenin tayyını teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

REİS — Efendim, tay teklifidir. Reyi âli
nize vaz) ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Takrir red
dedilmiştir. 
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O halde maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi

yorum. 
(Onuncu madde tekrar okundu.) 
BEİS — Efendini, maddeyi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Onuncu madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, on birinci madde olmak üzere iki 
teklif var. On birinci maddenin birisi Encü
men namına Mehmed Şükrü Beyin, diğeri de 
Erzurum Mebusu Hüneyin Avni Beyin teklifi
dir. İkisini de okutturacağım. Bunlardan hangisi
ni Heyeti Celileniz kabul ederse onu kanuna ko
yacağız. Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin Encümen namına olan teklifini okutu
yorum. 

Riyaseti Celileye 
On birinci madde olmak üzere berveçlıi âti 

maddenin kabulünü Encümen namına arz ve 
teklif ederim. 

MADDE 11. — İstiklâl mahakimiyle bilûmum 
mahakim arasında tahaddüs edecek ihtilâfı mer
ci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adliye Encü
menince bilcümle umura takdimen hallolunur. 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Mehmed Şükrü 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bunun hakkında söz söyliyeceğim. Müsaade bu
yurun. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bir daha 
okunsun, ondan sonra efendim. 

(11 nei madde teklifi tekrar okundu.) 
Efendim, şimdi on birinci madde olarak bir 

bu var. Eğer bu 11 nei madde olarak kabul 
edilirse diğer teklif başka madde olmak lâzım-
gelir. Efendim, bu okunan maddenin müzake
resini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Maha
kim ile müddeiiumumi arasında bâdii ihtilâf 
olan meselenin Heyeti Celileye arz edilip halle 
dilmesi lâzımdır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — ihtilâf 
iki mahkeme arasında olursa? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müddeii
umumi zaten gönderecek. Yine aynıdır efendim. 

RİFAT B. (Kayseri) — İhtilâfı merci me
selesi nereden çıktı? İstiklâl mahakimi ile di
ğer mahkemeler arasında ihtilâf ne demektir? 
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Bidayet mahkemeleri arasında ihtilâfı merci 
ne demek? Zaten İstiklâl mahkemelerinin rüyet 
edeceği mesail malûm, muayyen ve kanunda 
musarrahtır. İstiklâl mahkemesi kendisine ai-
dolan vazifeyi görür. İhtilâfı mercie ne lü
zum vardır? Sonra haysiyeti kalmaz. 

REİS — Efendim başka söz isteyen yok; 
teklif edilen on birinci maddeyi bir daha oku
yorum. Rica ederim gürültü olmasın, dinle
yelim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Adliye Encüme
nince kabul edildikten sonra tekrar Heyeti 
Umumiyede müzakere edilmiyecek mi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hayır, basit bir meseledir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Çok 
muvafık ve idaridir. 

REİS — Efendim bilûmum mahakim yeri
ne mahakimi saire denilmesi Encümen namı
na teklif ediliyor, bu nokta daha sarih olsun 
diye... Ve takriri tashih ediyorlar. Bendeniz de 
tashih ediyorum. Bunu da Heyeti Aliyenize 
arz ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Mukarreratı olacak, mesaili değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— İhtilâfı merci kanunda zaten sarihtir. İh
tilâfı merci kararı, mesaili zaten kanunda mu-
kayettir. Bunu erbabı hukuk bilir. 

REİS — Efendim takrir sahibi ihtilâfı mer
ci kaydını kâfi görüyor. (İhtilâfı merci me
saili kararının) maddeye mutlaka ilâvesini ar
zu edenler varsa o başka.. Fakat şimdiye ka
dar da böyle bir takrir gelmemiştir. Binaen
aleyh bunu on birinci madde olmak üzere re
yinize arz ediyorum. On birinci madde olarak 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Şimdi bundan sonra bir şey daha 
var. Hüseyin Avni Beyin takriri var. Okuna
cak. On ikinci madde olarak. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemelerinin maznunların Müdafaa 

Vekilini kabul etmediklerini haber aldım. Böy
le hakkı tabiiden mahrum etmiye kudretimiz 
taallûk etmemesi hasebiyle berveçhi âti mad
denin on ikinci madde makamına kaim olmak 
üzere ilâvesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

——• 9q| —— 
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MADDE 12. — istiklâl mahkemeleri diğer 

mahakim gibi dâvavekili kabul eder. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Söz isterim. Reis Bey bu mesele encümende 
müzakere edildi. Böyle bir teklif vâki oldu, he
yeti umumiyesiyle encümen bunu kabul etme
di. Esbabı, eğer istiklâl mahakimine Müdafaa 
Vekilini de kabul edecek olursak istiklâl maha
kimine lüzum yok, tabiî maznunun da hakkı mü
dafaasını da kabul etmek lâzımgelecektir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Neden? Söylet
meden mi asacaksınız! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Söy
letmeden değil, müddeiumumiler gerek efradın 
ve gerek milletin namına hareket edecek bitaraf 

. memurlardır. (Gürültüler) Bu itibarla encümen 
Müdafaa Vekilini kabul etmemiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Encümen bir ge
vin tenevvürü için izahat versin, istiklâl mah
kemelerinde gıyabi verilmiş hükümler vardır. 
Maznunun vürudunda vicahen tekrar muhake
mesi lâzımgelecek, bu kabil evrak nereye dev
redilecek? Ve ne suretle olacaktır? Encümen 
buna cevap versin, Meclisi Âliniz tenevvür et
sin. 

REÎS — Sözünüz bu maddeye dair değildir 
Durak Bey. 

DURAK B. (Erzurum) — O maddeye aidol-
duğu zaman sual soracaktım, söz vermediniz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendi
ler, Vekil hakkını hiç kimse nezedemez. Bir 
adam kendi müdafaatmı ve kendi hakkını hiçbir 
vakit dilediğinden başkasına veremez. Müdafa
anın kutsiyetini tasdik eden her fert bunu bi-
lâtereddüt kabul etmek ıztırarındadır. Efendi
ler olabilir ya, ben müdafaadan âcizim, ben ifa-
dei meram edemem. Vekile ettiririm. Müddei
umumi kanunun vekilidir, âmmenin vekilidir. 
Yoksa ferdin vekili değildir, istiklâl mahkeme
leri maalesef vekilleri kabul etmemişlerdi. Bi
naenaleyh bunu bu sefer teklif ıztırarında kal
dım. Siz yerinize başkasını ikame edemezsiniz 
demek hangi hakladır? Ve ne sıfatladır?. 

VÂSIF B. (Sivas) — Divanı harbler kabul 
ediyor. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Divanı 
harbler hukuku tâbiiyeyi kabul eder, çünkü bir 
insan müdafaadan âciz olduğunu dermeyan et
tikten sonra her heyeti hâkime muhakemesini 
orada durdurmak mecburiyetindedir. Bu t'evka-
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lâde tedbirlerden değildir. Hakkı vekâleti selbe-
deeek tedbir dünyada tasavvur edilemez, insan 
hukuku medeniyesine sahiboldukça vekilini inti-
lıabeder. Eğer maksat hukuku medeniyeden ıskat 
ise, maznunların bu haklarını kendilerinden ref '-
edersiniz. Yoksa bu hakkı kendilerinden nezet-
ınek Büyük Millet Meclisinin kudreti haricin
dedir. 

REFİK ŞEVET B. (Saruhan) — Hakkı ta
biiyi kabul edince böyle bir teklife lüzum yoktur. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bendeniz 
zaten böyle bir maddenin konmasını hükümet 
için mucibi âr telâkki ederim, fakat beni sevk 
eden sebep; Heyeti Celileniz namına icrayı ada
let ve hükmeden İstiklâl mahkemelerinin mil
leti bu haktan mahrum etmesi hasebiledir. Bunu 
eğer reddeder de hukuku tahliyenin mahfuziye-
tini ilân buyurursanız ben takririmi geri alırım. 
Ve benim takririmin geri alınması Büyük Millet 
Meclisinin şerefini yükseltir. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Encümen noktai nazarını söyledi. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim encümende bu mesele mevzuubahsoldu. 
Bendeniz dedim ki her maznunun vekil tutması 
ve her şahsın vekil bulundurması gayrikabili ret 
bir hakkıdır, istiklâl mahkemeleri hakkında ev
velce yapılan kanunda maznunlar vekil tutamaz 
diye bir kaydı kanuni olmadığı için ve bu hakkı 
tabiiyi takyide imkân bulunmadığı cihetle bu hak, 
tabiî ve umumi mahfuzdur ve bunu tefsire im
kân yoktur. Onun için Mazbata Muharriri Şük
rü Beyefendi pek ziyade sıkıştırıldığmdan dolayı 
böyle bir mütalâada bulunmuş olsa gerektir. 
Böyle olmak lâzımgelir. Kanuna böyle bir madde 
koymak hakikaten pek ziyade abes olur. 

istiklâl mahkemeleri şimdiye kadar vekil ka
bul etmemişlerse büyük bir hatayı kanuni yap
mışlardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim bendeniz arz ettim. Şahsi kanaatim 
Sürüri Beyin kanaatiyle birleşir. Encümende 
Süruri Bey aynı mütalâayı dermeyan ettiler. 
istiklâl mhakemesinde bulunan Canik Mebusu 
Emin Bey buna şiddetle itiraz ettiler. «Eğer is
tiklâl mahakimine vekil kabul edecek olursanız 
istiklâl mahakimini müşkül bir mevkide bırakır
sınız; iş görülmez, istiklâl rcıahakimindeki intac-
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edilecek birçok işleri, birtakım dolandırıcı dâ-
vavekillerinin elinde oyuncak yapacaksınız. İs
tiklâl mahakimi içerisine birçok suiistimal eden 
adamları koyacaksınız. Bu katiyen muzırdır, ka
nuna böyle bir şey ilâvesi doğru değildir, istik
lâl mahakimi müdafaa vekili kabul edemez.» de
diler. Bendeniz, encümen ekseriyetinin kararı
nı müdafaa ediyorum. 'Meclisi Âlinizin kabul et
tiği fikir de budur. Heyeti Celilenizın sıkıştır-
masiyle dimağımda ne bir ihtilâl ve ne de teşev
vüş hâsıl olmuştur. (Handeler) Binaenaleyh ben 
söylediğimi bilirim, düşündüğümü bilirim. Ben
deniz, şahsi kanaatimi değil ferdî kanaatimi de
ğil, encümenin fikrini müdafaa ediyorum. Ali 
Süruri Bey sözlerini geri alsınlar. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
saade buyurun, yanlış anlaşılmıştır. 

REİS — Efendinusonra izah edersiniz, zaten 
sözünüz vardır. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
saade buyurun efendim söyliyeyim. Bendeniz 
'Şükrü Beye tariz için söz söylemedim, öyle te
lâkki ediyorlarsa ben katiyen o mealde söyleme
dim. Dimağında ihtilâl, filân... öyle lâf geçme
di. Rica ederim; encümende öyle bir karar yok
tur, dedim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
müsaade buyurulur mu? 

REİS — Sırayla efendim, isimlerinizi yaza
yım. Buyurun Taki Efendi. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — İstiklâl 
mahkemelerince müdafaa vekili kabulü, bir hak
kı tabiî, bir hakkı meşrudur. Bunun için hiç 
kimse ihtilâf etmez. Fakat bu teklifi kanuniyi 
Hüseyin. Avni Beyin vermesi üzerine eğer en
cümence hâsıl olan ihtilâf zail, olmuştur, bu bir 
hakkı tabiîdir diye katiyen tasvibediliyor ve bu 
da zapta geçiyorsa, fazla söze hiç imâna yoktur. 
Bu, bir hakkı tabiîdir. Yok eğer böyle değil de, 
yalnız bu ihtilâf zapta geçiyorsa yanlıştır. Mü
dafaa; maznunun bir hakkı tabiîsidir ve istimal 
edilecektir. 

HASAN B. (Trabzon) — Rica ederim, encü
menin ihtilâf ettiği haizi tesir değildir. Heyeti 
Umumiye, bunun hakkı tabiî olduğunda mütte
fiktir. Binaenaleyh encümen, ister muvafık, 
isterse muhalif olsun, bu haizi ehemmiyet de
ğildir. 

• •" l i l 
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REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak

kında... 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 

Hasan Beye nasıl söz verdiniz? 
OSMAN B. (Kayseri) — Vermedi, verme

den söyledi.. (Gürültüler) 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz isterim. 
Efendim. Bu vekil meselesi hakikaten mühim 
bir şeydir. Müzakerenin kifayetine birdenbire 
karar vermek lâzımdır, tarzında bir karar it
tihazı şeklinde bu kanun tecelli ederse netice
si felâkettir. Başımdan geçmiş bir vakayı arz 
edeyim. Üç kişi yol üzerinde giderken, Pozan
tı 'ya giderken on bir asker firarisine rasgel-
dik, bunlar yakalandı. Şimdi bunlara Pozantı * 
gibi bir memlekette vekili müdafaa mı araş
tıracağız? (Bulursunuz sadaları) rica ederim, 
mahkeme isterse bulundurabilir. Mademki ve
kil bulundurabilmek şeyini kabul ediyorsunuz. 
Bunu bir maddeyi kanuniye ile tesbite lüzum 
yoktur. Bu Ihakkı kimse inkâr edemez. Gayet 
zaruri bir keyfiyettir. Zapta geçmesi kâfidir. 
Bunun bir madde halinde olması gayet fenadır. 

REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
söylemediniz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İşte 'bunları müzakerenin kifayeti aleyhin
de söyledim. (Handeler) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görül
müştür. Efendim reye koyacağım; bu noktaya 
ait bir takrir var Hüseyin Avni Beyin bir mad
de olarak teklif ettiği takriri reye koyacağım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti 
Celile, bu hakkı tabiiyi tasdik ediyorsa bende
niz bu takriri geri alıyorum. (Tasdik ediyor 
sesleri) 

REİS —• Rica ederim, müsaade buyurun.. 
Bendeniz söylüyorum. Efendim; Meclisi Âliniz 
eğer müdafaa vekiliıni biır hıaJkkı tabiî olarak 
ikabuî ediyorsa, hakkı tabiî telâkki «ettiğini iz
har ediyorsa Hüseyin Avni Bey, «Takririmi ge
ri alıyorum» diyor. (Tabiî sesleri) Meclisi Âli 
'bunu hakkı tabiî olarak teDâkM ediyorsa lüt
fen ellerini kaldırsın. O halde takriri geri alın
mıştır, ayrıca maddeye lüzum kalmamıştır. 

Efendim on dakika teneffüs edelim. 
Hitamı celse; saat : 4,30 
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İEÎNGİ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,40 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Efendim celsei 
sabıkada Garh Cephesinde harekâtı askeriye 
sahası olan mevakide aşarın sureti cibayetine 
dair olan Kanunun reye konulduğu zaman 113 
kabul, 18 ret zuhur etti tabiî muamele tamam 
değildir. Celseyi âtiyede tekrar reyi âlinize 
arz edeceğim. 

HEYETÎ VEKİLE REÎSl RAUF B. — 
Efendim, bir mesele hakkında Heyeti Âliyeni-
ze malûmat vermek için celsei hafiye akdini 
teklif ediyorum. 

REÎS — Samiinin lütfen salonu tahliye et
sinler efendim. Samiinin çıkmasını rica ederim. 

(Üçüncü Gelse hafidir) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,50 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun nisabı 
ekseriyete iktiran letmiyen kanunu tekrar re
yi âlinize koyuyorum. Yani Aşarın cephelerde 
usulü cibayetine dair Kanunu.. 

Efendim, bir taraftan da İstiklâl Tnıahkıeınîeîfc-
riaıdin Kanununa devam edelim. Sekizinci madde 
encümenden gelmiştir. 

MADDE 8. — Müddeiiumumiler işbu kanun 
ahkâmına tevfikan muttali olacakları ceraim 
hakkında takibatı kanuniyede bulunurlar. Tev
kif ve tahliye kararlarında müddeiumumilerin 
mütalâası alınmadıkça tevkif ve tahliye yapı
lamaz. İstiklâl mahkemelerinin vasıtai muha
bere ve tebliği ve tebellüğü müddeiumumileri
dir. 

İstiklâl mahkemelerinin mükarreratmın in
fazı hususunda Kuvvei müsellâha ve gayrımü-
selâflıaya müddeiiumumiler âmirdir. 

REÎS — Efendim bu muaddel madde hak

kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) Mad-
dei muaddeleyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Eski on birinci madde; kanuna bir 
madde ilâvesinden sonra on ikinci madde ol
du. Onu okuyacağız: 

MADDE 12. — Her İstiklâl mahkemesi kete-
be ve müstahdemin maaşatı asliyesi şehrî yüz 
lirayı geçmiyecektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen-
dim! öyle memur istihdamına ait maaşata ait 
bir meselenin bu kanuna girmesi doğru değil
dir. Bu maddenin tayyını teklif ediyorum. (Tah
sisatı asliyesi yüz lirayı geçmiyecektir.) Maktu-
an mı, ne demektir bu?.. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Tahsisat meselesi hariç., 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Bizim 
eski usul ne ise o suretle hareket edelim, zanne-

— 97 — 



î : 83 31.' 
diyorum ki böyle memur* istihdamına dair fazla 
»madde ilâvesine lüzum yoktur. Bu maddenin 
tayyım teklif ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Saıhib) — 
Efendim bu eski kanunda da olduğu için bura
da ipka ettik. Zaten bunu encümen arz edecekti. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz Hüseyin Avni Bey 'biraderimizin 
sözlerine maatteessüf iştirak edemiyeceğim, bu 
maddeye lüzum var ve şiddetle lüzum var, ev
velce İstiklâl mahkemelerinde istihdam edilen 
ketebeye maaş olmak üzere yüz lira veriliyor
du. Şimdi bir de müddeiiumumilik teşkilâtı 
vardır, İstiklâl mahkemelerine bilûmum maha-
kimdeki kâtiplerin vaziyetini nazarı itibara ala
rak iyi kâtipler temin etmek istiyorsak evvelce 
mahkemeler için verilen paralardan böyle müd-
deiiumumi kâtiplerine de vermek suretiyle cüzi 
bir miktara tenzil etmek muvafık değildir. Müd
deiiumumilik teşkilâtını kabul ettiniz, tabiîdir 
ki onun kâtiplerini de kabul edeceksiniz. Çünkü 
ilk evrak müddeiiumumiyeye geliyor, müddeii-
umumi bunu mahkemeye sevk ediyor, iddiana
melerini ve sairelerini kendisi yapacak değildir. 
Lâzımgelen emirleri kendisi yazacak değildir, 
onun da kâtipleri olacaktır, bir heyeti kalemi-
yesi bulunacaktır. Mankence ait vazaif kadar 
onlara ait ele vazaif bulunacaktır. Şu halde mak-
tuan tahsisata hiç olmazsa 30 - 40 lira daha zam
mı zaruridir efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bundan iki sene 
evvel İstiklâl mahkemeleri teşkil edildiği zaman 
rüfekayı muhteremeden birisinin bu kürsüde 
mahkemelerin masrafı ayda yüz lirayı geçmiye-
cek diye Meclise teminat vermesini Meclis kâfi 
addederek İstiklâl mahkemelerinin teşkilinde 
öyle müsait bir vaziyet almıştır. Fakat bilâha-
ra her şeyin mercii Meclis olduğu halde Mec
lisin haberi olmadan Divanı Riyaset İstiklâl 
mahkemeleri azalarına üçer buçuk lira ikamet 
yevmiyesi tahsis etmiş olduğu için Mecliste "İstik
lâl mahkemesi âzalığının kıymeti arttı, herkes bu 
yevmiyeye heves ederek âzalık hevesinde bulundu 
(kanunidir, öyle şey yok sesleri), (Gürültüler) 

REİS — Cemil Bey beni dinleyiniz. Bumda 
mevzuubahsolan âza tahsisatı değildir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Binaenaleyh bende
niz de bu madde hakkında söylüyorum. 

REİS — Sadede geliniz, 
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CEMİL B. (Kütahya) — Tekrar ederim, ben

deniz bu madde hakkında söylüyorum. Ve mad-
| deye «İstiklâl mahkemesi ketebe ve müstahdemî-
I ninin maaşatı asliyesinin şehri yüz lirayı tecavüz 
I etmiyeceği» kaydından sonra (İstiklâl mahkemesi 

azaları mebusluk tahsisatından ve kanuni harcı
rahlarından maada ikamet yevmiyesi ve saire Ha
miyle bir şey alamazlar) kaydının ilâvesini teklif 
edeceğim... 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) --• Meclisin bu 
bapta kararı vardır. 

CEMİL B. (Devamla) — Meclisin 1336 senesi 
Kânunuevvelinin yirmi birinden sonra Trabzon 

j Mebusu Iiüsrev Beyin teklifi üzerine ikamet yev
miyelerinin on beş günle tahdidi hakkında Mecli
sin bir kararı vardı ve böyle bir karar olduğu 
halde bu karar tanınmadı ve İstiklâl mahkemeleri 
azaları yine ikamet yevmiyelerini aldılar ve bu 
kanunda böyle bir kayda lüzum vardır, bendeniz 
bu bapta bir takrir verdim. Her şey maddelerde 
sarih olmalıdır. Müphemiyet üzerine iş yürümez 
efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bu maddenin ipkasında Hazinenin menfaati var-

I dır. Yalnız Abdülkadir Kemali Beyefendinin de
diği gibi bir müddeiiumumi teşkilâtı olduğuna na
zaran bu maddeyi tayyetmek değil, paranın mik
tarını tezyidetmek icabeder. Fakat bendenize ka
lırsa bu yüz lira ile müddeiiumumilik kâtibinin de 
istihdamına imkân vardır. Efendim bir İstiklâl 
mahkemesinde üç kâtip bulunduğuna nazaran 20, 
25, 30 lira olmak üzere ceman yetmiş beş lira kâ
tiplere verilir, geriye kalan para da bir kâtibe ve
rilir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hademeye ne vereceksin? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet, bir 
noktan nazardır. 20 Idıra daha zam lüzumu var^ 
dır. Yirmi lira daha zammetmelidir. Şimdi ben-

j denizce en mühim mesele efendim, Cemil Bevin 
burada (bahsettiği meseledir. Hattâ bir feanun ol
mazsa böyle bir kaydın bendeniz de dercine lü
zum görmezdim. Vazifei mahsusa ile seyyar bir 
halde bulunan bilhassa Meclis namına doğrudan 
doğruya en büyük salâhiyetle ifayı kaza eden en 
büyük heyeti hâkimenin dereeei içtimaiyesine gö-

! re, masraf ihtiyar edecekleri tabiîdir. Bunlar 
| hakkında ilk defa olduğu gibi merkezden hariç 
i bir yerde bulundukları vakit Harcırah Kanunu-
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nun tatbikini Meclisi teşkil eden arkadaşlann 
haysiyeti namına bendeniz bilhassa rica ederim. 
Çünkü o kanunidir. Bunun hakkında birçok defa 
Mecliste hilafı karar bâzı şeyler oldu. tdari karar
lar verdik, bendeniz merkezden hariç bulunduk
ları vakitte onlar hakkında Harcırah Kanununun 
tatbikini zaruri görüyorum. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; başka söz alan yok, bir ta
dil takriri var, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederim : 
Madde 12. — Her İstiklâl mahkemesinin ke-

tebe ve müstahdemin maaşatı şehrî yüz lirayı gee-
miyeceği gibi İstiklâl mahkemesi azalarına da me
busluk tahsisatından, harcırahlarından maada 
ikamet yevmiyesi ve saire suretiyle hiçbir para 
verilemez. 

'31 Temmuz 1338 
Kütahya 

Cemil 

REİS — Efendim bu tadilnameden başka ta-
dilname yok. Bunu reyinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir, efendim. Maddeyi tekrar okuyoruz efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Madde
den evvel bendeniz şifahi olarak kanun hakkında 
bir şey teklif etmiştim. Lütfen reye koyunuz. 

REİS — Hangi kanun efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İstiklâl 

mahkemeleri azasının merkezden hariçte ifayı va
zife ettikleri zamanlarda haklarında Harcırah 
Kanununun tatbikine dair teklifimi lütfen reye 
koyunuz efendim. 

REİS — Nasıl reye koyayım efendim? Bir 
kanunun tatbiki reye konur mu? Bir kanu
nun tatbiki için Meclisten bir karar mı istiye-
yim? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır 
efendim. 

REİS — Efendim böyle bir teklife lüzum 
görüyor musunuz ? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Redde
dilince aksi sabit olur. 

REİS — Müsaade buyurun. 
(12 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim madde yüz liradır. Mad

deyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi ka-
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bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yüz lira ile bu iş yürümez efendim. 

MADDE 13. — Her İstiklâl mahkemesi ay
da bir defa Heyeti Umumiyeye hulâsai hüküm 
ve mesai cetveli göndermeye mecburdur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim idare 
memurlarına soracak olursak yakın zamana 
kadar İstiklâl mahkemelerinin hesabatlarını 
alamadıklarım anlarız. (Hesabat değil sesle
ri.) Ben ona dair söyliyeceğim. 

REİS — Hesabat meselesi değil bu.. Bey
efendi : Maddeye dair söyleyiniz : 

CEMİL B. (Kütahya) — Hem maddeye 
ve hem ona dair söyliyeceğim. Sonra Divanı 
Riyasete; işbu amaddei ikanuniyede lüzum gös
terilen hüküm hulâsalarını göndermişler mi
dir? Binaenaleyh bendeniz hem hüküm hulâ-
saalrını hem, şehrî muamelâtı hesabiyelerini 
göndermeleri için kanunun zirine bâzı fıkarat 
yazılmasını teklif edeceğim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Divanı Ri
yasetin vazifesine tecavüz ediyor. Bu Divanı 
Riyasetin vazifesine aittir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Divanı Riyaset 
vazifesini yapmamıştır. 

REİS — Cemil Beyin maddeye dair bir tâ-
dilnamesi var. Onu okuyacağım. (Gerialıyor 
sesleri.) 

CEMİL B. — Hayır efendim geri alınıyo
rum, beni kanaatimden ordu bile çeviremez. 

Ben vazife! tarihiye ve vicdaniyemi ifa ede
yim de siz reddedin... 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim. 

MADDE 12. — Her İstiklâl mahkemesi ayda 
bir defa Heyeti Umumiyeye hulâsai hüküm ve 
mesai cetveli göndermek mecburiyetinde oldu
ğu gibi her ay nihayetinde Divanı Riyasete de 
masarifat cetveli göndermek ve muamelâtını 
muntazam tutmaya mecbur olup aksi hal mu
cibi mesuliyettir. 

Kütahya 
Cemil 
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REİS — Efendim bıı tadilnameyi kabul I 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir, j 
(On üçüncü madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Firariler hakkındaki 11 Ey

lül 1336 tarihli Kanun ile istiklâl mahkeme-
leri Kanununun birinci maddesine müzeyyel i 
26 Eylül 1336 tarihli Kanun ve firariler hak- I 
kındaki 11 Eylül 1336 tarihli Kanunun ikin
ci maddesini muaddil 6 Rebiulevvel 1339 ve 
28 Teşrinisani 1336 tarihli Kanun mülgadır. 

REÎS — Durak Beyin burada bir suali var, 
soracak. Encümen cevap versin. 

DURAK B. (Eruzurum) — Efendim İs
tiklâl mahkemelerinin gıyaben vermiş oldukla
rı hükümler vardır; ihtimal ki henüz bunlar 
infaz edilmemiştir, ihtimal ki maznunları ya 
hali firardadır veya suveri saire ile başka 
yerlerdedir. Bunlar geldikleri vakit tabiî tek
riri muhakemeleri olmak lâzımgelir. Bu gibi 
evrak nereye verilecektir ve ne suretle mua
mele edilecektir?... Meclisi Âli bu hususta te
nevvür etsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim istiklâl mahkemeleri terki faaliyet 
ettikleri zaman tabiatiyle evrakı umumiyeyi 
mahakimi nizamiyeye devredeceklerdir, tabiî 
hangi mmtakada iseler evrakı aidolduğu mın-
taka mahakimine tevdi edecekler, usulen böy
ledir. istiklâl mahkemesinin cünhalar hakkın
da ittihaz ettiği mukarrerat katidir, o bir ke
re, infaz edilir. Sonra ahkâmı cinaiye hakkın
da ittihaz etmiş oldukları kararların ise ye
niden tetkiki ve faillerinin tekrar icrayı mu
hakemeleri icabeder. ister istiklâl mahkemesi 
olsun, ister istiklâl mahkemesi terki faaliyet 
etmiş, evrakı bidayet mahkemelerine devredil
miş olsun bu gibi mücrimlerin derdestinde 
usul ve kavanini mevzua dairesinde yeniden 
muhakemenin icrası lâzımgelir. Ahkâm budur j 
bittabi bunun hilâfında bir muamele yapıla- j 
maz. Bendeniz yalnız Durak Beyin bu suali 
dolayısiyle yine Meclisi Âlinize mühim bir nokta
yı arz ettim. Fakat encümende kabul edilmedi. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Encümen na
mına söylesin Reis Bey. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Encümen namına i 
söyledim. Şimdi şahsım namına söz aldım söy
lüyorum, j 
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RElS — Kendi namına söz aldı. 
DURAK B. (Erzurum) — Azizim sizin sözü

nüz anlaşılan şudur ki İstiklâl mahkemeleri terki 
faaliyet ettiği zaman evrakı umumiyeyi devairi 
aidesine devir teslim edecek; yani askerî firarile
rine ait evrakı askere... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Efendim ' anlama 
inişsiniz, 

DURAK B. — Efendim şunu anlamak istiyo
rum ki istiklâl mahkemesi evrakı ne olacaktır? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Şimdi beyim istik
lâl mahkemeleri Meclisi Âlinizin bir karariyl'e 
terki faaliyet ed&rse elinde derdesti rüyet olan 
mevad vardır. Bir de rüyet edilmiş mevald var
dır. Rüyet ettiği evrak Mahzenei Evrakta mah
fuz kalacaktır. Bunlardan cünha ve saire hak
kında gıyabi olarak hüküm varsa ahkâmı mev-
zuamız dairesinde onları müddeiumumilere ve
recek, müddeiumumiler de onun ahkâmını in
faz edecektir. 

Cinayetler hakkında gıyabi ittihaz ettiği ka
rarları varsa mahkûmların derdestinde mahakimi 
aidesi yeniden ve vicahen mahkemesine bakacak
tır. istiklâl mahkemeleri terki faaliyet etmediyse 
ve elyevm mevcut, vazifesini görüyorsa, istiklâl 
mahkemeleri gıyaben mahkûm olan adamın der
destinde gıyabi vermiş olduğu hüküm üzerine 
vicahen yeniden muhakemesini icra edeceklerdir, 
yani maznunun muhakemesini yapacaktır, ah
kâm budur. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzhrum) — Efen
dim bey bir şey teklif buyuruyorlar. Cürüm, 
cünha olursa ve faili de gıyabi mahkûm olursa, 
hakkı itirazı olmadığına dair ahkâm vardır, iti
raz vukuunda büsbütün cünha tebeddül eder, 
yani gıyabi mahkemeler vicahiye tebeddül eder. 
Ben de kabul ederim. 

REÎS — Efendim bu maddenin müzakeresi
nin kifayetine dair takrir vardır. 

Maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bu madde hakkında söz istemiştim. (Müzakere 

. kâfi görüldü sesleri). Bu mesele gayet mühimdir, 
tenevvür etsin... 

REİS — Şükrü Bey bendeniz müzakere kâfi 
görüldükten sonra nasıl söz vereyim? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Kifayetin aleyhin-
hinde söyliyeceğim. Efendim müttehemlere, maz
nunlara hakkı itiraz vermiyoruz, itiraz ettikleri 
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vakit gıyabi, vicahiye inkilâbeder, diye Şükrü 
Bey söyledi. Buyuruyorlar bu, olmıyor beyim.. 

((14 ıneü 'madde tekrar okundu.) 
R E İ S — Efendim maddeyi reyi âlinize vaz' 

ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — İşbu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından itibaren mer'idir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bu okunan maddeyi kabul edersek bu müzakerat 
esnasında bendenizce ve bâzı arkadaşlarca meç
hul ve halledilmemiş bâzı noktaların müphem 
kalması gibi müşkülâta mâruz kalacağımızdan 
bendeniz hem Mazbata muharriri Bey arkadaşı
mızın noktai nazarını cemi ve hem de Heyeti 
Muhteremeyi tenvir etmek için birkaç noktayı 
arz etmek istiyorum. Onun için eğer mütalâatım 
tensibedilirse kanunun neticesi olan bu madde
den evvel başka bir madde tedvin edelim. Şimdi 
efendim bendeniz bu kanunun heyeti umumiye-
sinden alabildiğim malûmata nazaran bugün 
mevcut İstiklâl mahkemesinde derdesti rüyet 
evrak tasnif edilecek; bu kanunda münderiç ce-
raimi muhtevi olanlar İstiklâl mahkemesinde 
kalacak ve olmayanlar mahakimi aidesine tevdi 
olunacak, bununla beraber bu kanunun (A) fıkra
sında emniyeti dahiliye ve hariciyeye aidolmak 
üzere tahaddüs edecek ceraimin de mercii rüyeti 
İstiklâl mahkemesini yaptığımıza nazaran bu su
retle derdesti rüyet mahakimi adliyede evrak 
varsa İstiklâl mahkemesinin işe başladığı mahalde 
de onların bu hususta hakkı sakıt kalacak; bina
enaleyh bir eşkıyaya, bir casusa aidolan evrak 
derdesti rüyet ise o da İstiklâl mahkemesine ve
rilecek. (Tabiî sesleri) O halde encümenle ihti
lâf yoktur. Sonra bir nokta daha var; biz diyo
ruz ki, bu kanunda İstiklâl mahkemeleri şu şu 
vazifelerle mukayyettir. Fakat hatırlarsınız ki 
biz ilk çıkardığımız kanunda sarahatle dedik ki 
şu şu cürümleri irtikâbedenler İstiklâl mahkeme
lerine sevk olunurlar. 

Bu kanun o knundan muahhar olduğu için 
ihtimal ki, kanunu mukaddemi fesih ve ilga eder 
gibi bir zehabı kanuni hatıra gelir. Fakat 
bendenize kalırsa bu şekildeki dâvalar İstiklâl 
mahkemesine verilecektir diye bu kanunda 
sarahat verince artık kanunu muahharın ka
mı mukaddemi ilga etmesi lâzımdır. Ezcümle 
Mükellefiyeti Nakliye Kanununda zannederini 
ki, bu kanun hilâfında muamele yapanlar 
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İstiklâl mahkemesine verilir; İstiklâl mah-
îkemesi bulunan mahallerde; diye sarahat 
vardır. Binaenaleyh o ahkâm baki kala
caktır. Ve bu kanunun kanunu muahhar olması 
ile onun ilga edilmesini badi olur. Şimdi bende
nizin en çok ehemmiyet verdiğim iki nokta 
kaldı ki, o da tahkikat ile ahkâmı gıyabiyedir. 
İstiklâl mahakimine evrak iki yerden gelir ve
yahut üç yerden gelir. Birisine kendisi re'sen 
vazıyed eder; diğeri sıfatı adliyesine binaen 
memurini mülkiyeye tevdi olunur, bir diğeri de 
adliye tarafından vaziyed olunur. Fakat esnayı 
tahkikatta veya esnayı muhakematta vazife 
harici olarak bunlara tevdi olunduktan sonra 
İstiklâl mahkemesi bunu ya vazife dâhili, ya 
vazife harici görüp görmediğine nazaran mercii 
ihtilâfı tâyin eder. Fakat her hangi bir tahki
katın icrasını; istenilen zata, istenilen makama 
ve memura havale etmek gerek bizim İstiklâl 
mahkemelerinin ve gerek müddeiiu'muminin va
zife ve salâhiyeti olmalıdır. Meselâ her hangi 
bir mahalde vukua gelmiş bir şekavetten veya
hut bir casusluktan dolayı bir ihbar vukubulsa 
o mıntaka ve mahal müddeiiumumiıliğme tahki
kat için emir verilmiştir. Fakat tahkikat denil
diği vakitte alelade tahkikat mânasına gelir. 
Yine iş yürümez, müstantık celp müzekkeresi 
(kesecek, müddeiiumumiıniın mütalâasını lalaeaJk, 
müddeiumumi itiraz ederse mahallî bidayet hâ
kimi sureti katiyede itirazı halledecek gibi nıkat 
olursa bu Hiyaneti vataniye Kanununda bile 
kabul ettiğimiz esasa münafi olmak itibariyle 
oradaki tahkikat, tahkikatı iptidaiye esasında 
olmalıdır. Fakat mahkeme lüzum görürse ma
hiyetine göre tashih etsin, o vakitte kanun dai
resinde muamele yapılır. Bendenizce tahkikatı 
iptidaiye esas olmalıdır. O tahkikatı iptidaiye-
ye müsteniden yapılacak muhakeme ve verile
cek kararlardaki sürattir ki, bizce matlubolan 
keyfiyet. O halde dilediği zata ve makama em
retmek salâhiyeti mahkemelere, müddeiiu'mumi-
lere verilmelidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Müddeiumumilere de... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet, ni
tekim bir madde ile müddeiumumilerin infaz et
mek salâhiyetini teyidetmiş oluyoruz. Şimdi ah
kâmı gıyabiyeye~ gelince; her ıhangi bir İstik
lâl Mahkemesi kendi salâhiyeti dâhilinde bulu-
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nan bir dâvayı rüyet ederken; maznunlardan I 
bir kısmını derdest etmiş, bir kısmını etmemiş. I 
Fakat indelmuhakeme kaybolanların da mahkû- I 
miyetine hükmetmiş ve biraz zaman geçtikten I 
sonra bu gaipler eline geçmiş, acaba bunlar hak- I 
kında icra edilen muhakemat; muhakematı 
umumiyede olduğu gibi derdestleri ile keenlem- I 
yekûn mü addolunmalıdır ? I 

Adliye kanunlarımızda keenlemyekünlerin bi-
mâna olduğuna kaaniiz. Bütün adliyeci arka- I 
daşlarım senelerce devam eden, gıyaben çere- I 
yan eden ve şeraiti kanuniye dairesinde çere- I 
yan eden mulmkematm gıyabında verilen . hü- I 
kümlerin bir mahkûmu gaibin derdesti ile keen- I 
lemyefcün olmasının mutlaka aleyhindedir. Fa
kat mutlaka gıyaben hüküm vermek de derhal I 
tatbik değildir. Binaenaleyh böyle İstiklâl I 
mahkemeleri tarafından gıyaben mahkûm olup I 
da derdest olunanlar hakkındaki hükümler ke- I 
enlemyekün olmaz. Ancak mahkemeler tarafın- I 
dan mahkûm olduğu hakkında kendisine esbabı 
mucibeli zabıt sureti tebliğ olunur. Ve kendi- I 
sine denilir ki; sen şu ve şu esbab dolayısiyle 
mahkûm oldun. Hangi noktalara itirazın varsa I 
itiraz et, esbabı müdafaan ne ise bildir ve ye
niden muhakeme edeceğiz, I 

HASAN B. (Trabzon) — Bütün hükme iti
raz eder. I 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bütün 
hükme itiraz etmek imkânı yoktur. Lâalettâyin I 
ben senin vermiş olduğun hükme itimadetmem 
demek, heyete itiraz demektir. I 

HASAN B. (Trabzon) — Şahitlere itiraz 
ederse. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Şahitlere 
itiraz ederse şahitlere ta'nederse tabiaten mah
keme onu nazarı dikkate alarak ahkâmı kanu
niye dairesinde terfik ederek bunları tashih ve 
tadil ile ona göre hüküm verir zannederim. Bu I 
şekil kabul edilecek olursa bu istiklâl mahaki-
minin tahkikat ve tetkikat hususundaki şekli 
tesbit edilmiş olacaktır. Zaten İstiklâl mahaki-
minde cünha ve cinayet meselesi mevzuubahis 
değildir. 

REİS — Efendim; Refik Şevket Beyin beya
natını Heyeti Celile gayet dikkatle dinliyor, 
sözünü kesmek istemedim. Çünkü mütalâatı mü
himdir. Fakat bunda netice nedir? Anlıyama-
dım. 

. 1338 O : 4 
REFİK ŞEVKET B. — Bendeniz Adliye En

cümeni Mazbata Muharri sıfatı ile arzı malûmat
ta bulunuyorum ki eğer bu noktaları hüsnüka-
bul ederlerse, encümen namına kabul edildiği 
takdirde kanunun esbabı mucibe mazbatasına 
dâhil olabilir. Kabul edilmezse o zaman hazır
lamış olduğum tekâlifi kanuniyeyi veririm. Ve 
yeniden mevzuubahsolabilir. Bendenizin mâru
zâtım budur. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahfeatrı Şarki) — En
cümen müdavelei efkâr etmeden nasıl olur da 

; Refik Şevket Beyin mütalâatma cevap vermiş 
olur. Encümen bunu kabul ediyor mu, etmiyor 
mu i 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim zaten Refik Şevket Bey biraderimizin 
söylediği şeylerin bir kısmı ahkâmı mevzuamız 
dâhilinde cereyan edecek şeylerdir. Bu sırf te
nevvür etmek için söylenmiştir. Bundan başka 
mahiyeti haiz değildir. Yalnız ahkâmı gıyabiye 
hakkında yürütmüş olduğu mütalâata bendeniz 
de iştirak etmem. Zannederim encümen de işti
rak etmez. Çünkü ahkâmı gıyabiye hakkındaki 
ahkâmı mevzuamız gayet sarihtir. Müddeaaleyh 
tutulduğu zaman, müddei huzuriyle yeniden 
muhakeme icra etmek lâzımdır. Bunun için ben
deniz de bu kanaatteyim. Diğerleri ise icabı ten
vir üzerine söylenmiş sözlerdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
müzakere kâfi görülmüştü. Refik Şevket Bey-
lefendi bu meselenin cihet ve usulü tatbikiye^ 
sinde bâzı hususatm tenevvür etmesi için bura
da mütalâatmı dermeyan ettiler. Bu mesele ise 
şimdi müzakereye zemin olamaz. Şimdi ahkâ
mı umumiyenin her hangi bir noktasını tatbikte 
İstiklâl mahkemeleri âciz kalırsa Meclise mü
racaat edecektir. Eğer Refik Şevket Beyin bu
yurdukları bu şekilde değil de, kendilerinin tes
bit edecekleri maddeyi, bu meselenin tadilâtı 
ise ayrıca müzakere ederiz. Onu sonra da düşü
nürüz. 

REFİK ŞEVKET B. (Erzurum) — Fakat 
mutlak hallolmaz. (Gürültüler; aranızda hal
lediniz; sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
müsaade buyurunuz. Şahitleri niçin tahlif eder
ler? Yani kendi kanaatlerine göre değil, elde usu
lü muhalkemat var. Burnun âciz vie meskûtuııanh 
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kaldığı yerde diğerini tatbik eder. Fakat şahit 
celbi hususunda bir şey yoktur. 

REÎS — Efendim bendenize kalırsa Refik 
Şevket Beyin teklifleri ayrı bir meseledir. Bu
nu kanuna zeylolarak veyahut müstakil bir ka
nun olarak teklif ederlerse daha muvafık olur. 
Çünkü bu mesele uzunuzadıya mucibi münakaşa 
bir şeydir. 

DURAK B. (Erzurum; — Yalnız burada bir 
şey var. Tenevvür etmedi. Bunlar yarın tutul
dukları vakit... (Söylendi sesleri) Müsaade bu
yurun, bu tutulanların hangisini tekrar muhake
me edecekler? Bu bir keşmekeş olacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Söylendi efendim. Gerek cünhalarda, gerek cina
yetlerde yeniden muhakemesi yapılacak. 

(15 nei madde tekrar okundu.) 
REÎS — 15 nci maddeyi kabul edenler iûtlxn 

el kaldırsın. 15 nci madde kabul edilmiştir, 

MADDE 16. İşbu kanun Büyük MiUet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REÎS —- Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyeti azîme ile kanun kabul edilmiştir. 

Efendim, Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevaki aşarı hakkındaki 16 
Temmuz 1337 tarihli Kanunun temdidi meriye
tine dair olan Kanun 108 reyle kabul edilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyle arkadaş
larının, bayram münasebetiyle Meclisin Ağusto
sun on yedisine kadar tatil edilmesine dair tak
riri. 

REÎS — Efendim bayram tatili hakkında 
kırk imzalı bir takrir vardır. O okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bayramın takarrübü hasebiyle Meclis müza-

keratınm Ağustosun on yedinci gününe kadar ta
likini teklif eyleriz. 

Erzincan Mebusu 
Emin 

Canik Bolu 
Okunamadı Abdullah 

Kastamonu 
Abdülkadir Kemali 

Dersim 
Mustafa 

Canik 
Süleyman 

Saruhan 
Refik Şevket 

Ergani 
Hakkı 

Karahisarı Sahib 
îsmail Şükrü 
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Bayezid Trabzon 

Süleyman Sudi Hasan Hüsnü 
Bitlis 

Hüseyin Hüsnü 
Çorum 
Hâşim 

Kastamonu 
Besim 

Saruhan 
Öımer Lûtfi 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Gene 
Hamdi 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Sivas 
Okunamadı 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 
Mersin 

Okunamadı 
Diyarbekir 

Hamdi 
(Hayır sesleri) 

Tokad 
Rif at 

Yozgad 
Ziya 

Çorum 
Ferid 
Biga 
Hamdi 

Adana 
Okunamadı 

Van 
Hakkı 

Burdur 
Akif 
îzmir 
Enver 

Cebelibereket 
Rasim 

Mardin 
Esad 

Kayseri 
Ahmed 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Malatya 
Fevzi 
Niğde 

Ahmed Hilmi 
Kayseri 

Okunamadı 
Yozgad 

Bahrî 
Ertuğrul 

Ahmed Hamdi 
Lâzistan 

Esad 
Kayseri 

Okunamadı 
İstanbul 

Arif 
Erzincan 

Ahmed 
Erzurum 

Âsim 
Mardin 

Okunamadı 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Divanın 
bu baptaki kararı nedir? 

REÎS — Divanın bu bapta kararı yoktur, 
Divan buna karar veremez. Reyi âliniz inzimam 
ederse bu olur. Biliyorsunuz ki, bir defa Divan 
bundan dolayı duçarı muahaze olmuştur. Onun 
için bendeniz bu takrirle ikisinin arasında bir şey 
arz edeyim. Eğer kabul ederseniz öyle yapalım. 
Malûmuâliniz Cuma günü sureti muhakkakada 
bayramdır. (Cumartesi sesleri) Cuma günü bay
ram olduğunu söylediler. Perşembe günü de ari
fedir. Şu halde yalnız Çarşamba gününe bir içti
ma kalıyor. Bugünden itibaren Ağustosun 14 ncü 
Pazartesi gününe kadar Meclis müzakeratını ta
lik edelim. (Çoktur sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takrir
de ne diyor Reis Bey? 

REİS — Takrir Ağustosun 17 nci Perşembe 
gününe kadar diyor. (14 gün iyidir sadaları) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Hükümet müs-
tacelen bir yere İstiklâl mahkemesi gönderecek, 
mütalâasını alalım ve bunun reye konmasına 
lüzum yoktur. Bunu Makamı Riyaset yapar. 
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REÎS — Efendim, şimdilik Hükümet isti

cale lüzum görmedi. Şimdi müsaade buyurur
sanız takriri reye koyuyorum. (Hayır, çoktur 
sesleri) 

Efendim, vakaa Hakkı Hami Beyin ifadesi 
doğrudur. Fakat bu alelade Meclisi Mebusan-
lardadır. Sonra geçen sene böyle yaptık. O za
man Hüseyin Avni Bey biraderimiz Riyaseti 
tahtie etti. O zaman yine bendeniz Makamı Ri
yasette bulunuyordum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hayır 
efendim, ikaz ettim. 

»» <mm 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Tekâlif ve levayihi kanuniye 
1. — Adana'nm işgali devrine ait dâvalar 

hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye 

2. — Tasfiye Kararnamesinin ilgası hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

3. — îspençiyar Nizamnamesine zeyloknak 
üzere Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 

4. — Ticaret ve Ziraat odalarının posta ve 
telgraf ücüratmdan istisnasına dair Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

5. — Amele hukukuna mütaallik Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

6. — Posta paketleri ücüratmm tezyidine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

7. — Tiflis'te münakit iki aded mukavele
name hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyi
hai kanuniye 

8. — Nüfus Kanununun onuncu maddesine 
zeylolmak üzere Heyeti Vekileden mevrut lâyi
hai kanuniye 

9. — Küreğe mahkûm Saiboğlu Kara Meh-
med'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

10. — Müskirat nalkli [maddesinden dolayı 
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RElS — îkaz ettiyseniz teşekkür ederim. 
îkaz ettiler. Onun için geçenki bayramda 

reyi âlmize vtaz'etmedim. Şimdi reyi âlinize 
vazediyorum. Ağustosun 14 üne kadar tali'kı 
•müzakereyi reye vaz'ediyorum. 14 Ağustosa ka
dar müzakerenin talikini ka'bul 'edenler lütfen 
el kaldırsın. Ekseriyeti 'azîme ile kabul 'edilmiş
tir. 

Meclis Ağustosun 14 ncü Pazartesi günü 
Maliye bütçesi müzakeresi ile açılacaktır. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,35! 

bir sene hapse mahkûm Ahmed'in bakiyei ceza
iyesinin affına dair.Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

11. — 20 milyon liralık avans itasına dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

12. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü ve 
İbrahim efendilerle Biga Mebusu Hamid Beyin, 
İdama mahkûm îsparfcalı Osman'ın affına dair 
teklifi kanunileri 

13. — Mükellefiyeti ziraiye Kanununun tef
sirime dair İstida Encümeni mazbatası 

Tezkereler 
1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on be

şinci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi 

2. — Trabzon Rüsumat Memuru sabıkı Meh-
med Ali Beye mâzuliyet maaşı verilip verilmi-
yeceğine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Rahatsız bulunan Hariciye Vekili Yu
suf Kemal Beye İcra Vekilleri Riyasetince ve
kâlet edileceğine dair tezkere 

4. — Istefanoğlu Emil hakkında icra Vekil
leri Riyaseti tezkereni 

5. — Seferberlik zammı Maaş Kanununun 
2 nci maddesinin tefsirine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi 

6. — Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararı 

İçtimai âti ruznameni 
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1. — Bayram münasebetiyle cepheye izam 
edilen heyetten dolayı ismet Paşanın teşekkür 
telgrafı 

2. — îdi Saidi Adha münasebetiyle mev
rut tebrik telgrafları 

3. — Muvazenei Maliye Encümeni Maz
bata Muharrirliğine Mazhar Müfid Beyin in
tihap kılındığına dair tezkere 

4. — Celâleddin Arif Beyden mevrut telgraf 
5. — Her gün içtima akdiyle bütçenin mü

zakere edilmesine dair Muvazenei Maliye En- I 
cümeni Riyaseti tezkeresi I 

6. — Kayseri istiklâl Mahkemesi Heyeti
nin faaliyeti adaletkâranesine beyanı teşekkü
rü mutazammın Kayseri Müftülüğünden mev
rut tezkere ( 

1338 C : 4 
Mazbatalar 

Zonguldak'taki (bir duvarın Evkafa terki 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Meclisi idareye âza intihabında vergi kaydı 
olmamasına dair teklifin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Jandarma bütçesine zam icrası hakkındaki 
teklife dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

Tayınat ve yem Kanununun tadili hakkın
daki lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 

Malatyalı AbdülveOıab Efendinin arzuhali 
hakkında istida Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Maliye Vekâleti bütçesi 



T. B. M. M. Matbaam 


