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

BEÎS ~ Birinci ReisveMli Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTÎP: Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

KÂTİBÎ MUVAKKAT: Halil İbrahim Bey (Antalya) 

RElS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu, Cel
seyi açıyorum. 

HACI TEVFÎK Ef. g a n g ı n ) — Bendeniz 
yoklama hakkında bir şey söyliyeeeğinı. 

BEİS — Buyurun! 
HACI TEVFÎK Ef. — Beyler; saat birde 

içtima edecektik. Halbuki şimdi saat ikiye çey
rek vardır. Üç çeyrek bir zamanı, yoklama su
retiyle zayi ediyoruz. Bu, yoklama usulünün 
basit olmamasından ileri geliyor zannediyorum. 
Müsaade buyurursanız bendeniz bu hususta bir 
şey teklif ediyorum, ekseriyet yoklamalarında 
Reis saati muayyeninde kürsüsüne gelir ve on 
dakika içerisinde rey puslalarmı kabul eder. 
Badehu ekseriyet hâsıl olmuşsa celseyi açar ve 
sonra verilen puslaları kabul eylemez ve kıstel
yevm icra eder. (Mektepte miyiz? Sesleri) Evet 
'mektepteyiz... Rica ederim, mektep çocukları 
bile intizamını muhafaza eder; maatteessüf biz 
intizamımızı da muhafaza edemiyoruz. Her linkle 
yoklama için bir saat zaman siirf edeceğimize on 
dakikada bu işi temin etmiş oluruz. Rica ede
rim, teklifim, nazarı mütalâaya alımsın. (Muva
fık, sesleri) 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Bir söz, mü
saade buyurun. 

REÎS — Neye dair? 
ABİDÎN B. — Bu hususa dair bir iki ke

lime. 
REÎS — Müsaade edin efendim zaptı sabık 

hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse, 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Besim Atalay Bjyin 
düşman tarafından götürülen sivil üseranın bir 
<nn evvel kurtarılması için ismet Paşaya tali

mat verilmesine dair takriri Hariciye Vekâle
tine, Aydın Mebusu Esad Efendinin, Meccanen 
kereste itasına dair Kanun hakkındaki Talimat
namenin halka kolaylık verecek surette tadiline 
mütaaHik temenni takririyle, Batum Mebusu 
Nureddîn Efendinin, ihtiyat zâbitanmm terfihi 
leri hakkında lâzımgeletı tedabirin temin edil
mesine dair temenni takriri Heyeti Vekile 
Riyasetine, Hiyaneti vataniyeye mahkûm Ab-
dürrahman ve ibrahim efendilerle Bünyan 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye Adliye Encümenine, Adana'da Fran
sızlar zamanında haciz ve müsaderei harbiye 
namiyle alınan para hakkında Heyeti Vekile-
den mevrut tefsir tezkeresi Kavanini Maliye 
Encümenine havale edildi. Sükna Kanunu, An
talya Mebusu Rasih Efendinin teklifi üzerine 
müstacel ruznameye alındı. Encümen intihaba-
tma dair tezkereler okundu, intihabı mebusan 
lâyihai kanuniyesinin tadili hakkındaki tekli
fin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası kısa bir müzakereyi müta-
akıp Kanunu Esasi Encümenine havale olundu. 
Maliye Vekili Beyefendiye itimat meselesi 
ikinci defa reye konularak 11 müstenkife karşı 
137 reyle beyanı itimadedildi. Divanı Riyaset 
Kitabeti için ikinci defa intihap icra olundu. 
Topçu Mülâzimliğinden mütekait Hasan Efen
dinin ınaaşatma dair Kavanini Maliye Encü
meninin tefsir mazbatası kıraat ve aynen kabul 
edildi. Memaliki müstahlasaya gönderilecek 
mahakimi fevkalâde hakkındaki lâyihai kanu
niye müzakere edilip teneffüs için Celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Yozgad Me
busu Süleyman Sırrı Beyin 104 reyle Kâtiplik 
için ihrazı ekseriyet eylemiş olduğu tebliğ 
edildi. 
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Mahakimi fevkalâde lâyihai kanuniyesinin 

heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereye de
vam olunarak kâfi görüldükten sonra Heyeti 
Umumiyenin ret veya kabulü tâyini esamiyle 
reye vaz'olunduğunda reye iştirak edenlerin 
adedi nisabı ekseriyeti bulmadığı anlaşıldığın
dan Pazartesi günü içtima olunmak üzere Cel
seye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı 

REÎS— Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? (Kabul, sesleri) 

Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yalnız Kâtip Bey; 
hulâsayı okurken, nezaketen ve edeben Süley
man Sırrı dedi, bey demedi, bey yazılsın.. 

REÎS — Efendim, hulâsada yazılıdır. Ken
dileri okumadılar. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, dün müzakeresi icra edi
lip de tâyini esamiyle heyeti umumiyesi reye 
vaz'olunan, arazii müstahlâsaya gönderilecek 
seyyar mahkemeler hakkındaki müzakeratın 
intacından sonra, Heyeti Celilenizden rica edi
yorum. Ruznamedeki mevaddı saireye takdimen 
ve tercihan, istanbul için istenilen Avans lâyi
hai kanuniyesinin müzakeresine geçilsin. (Mu
vafık sadaları) 

Malûmuâlileri epeyce zamandan beri istan
bul'daki müessesatm idaresini, vilâyetin idare
sini ve Meclisi Âlinin neşir buyurduğu beyan
name mucibince mezun addedilen idarei mer-
keiye memurininin vaziyetini tâyin etmeniz 
lâzımdır. Onun için çok istirham ederim, bu
nun bugün müzakeresini yapalım. (Çok muva
fık sadaları) 

REÎS — Efendinm, yalnız, Makamı Riyaset
ten bir. şeyi tavzih etmek istliyorum. 

Geçen müzakere esnasında, ekseriyet üze
rine, Riyasetin verdiği karara, Cebelibereket 
Mebusu ihsan Bey itiraz etmişti ve Makamı 
Riyasetin tavzihatına rağmen sözlerinde ısrar 
buyurmuşlardı, halbuki netieei ara, Makamı 
Riyasetin haklı olduğunu gösterdiğinden do
layı artık sözlerini geri alıp, almamaya lüzum 
kalmamıştır. Mesele, zabıt tarihine geçtiği için 
bunu tasrih etmek mecburiyetindeyim. 

1.1338 Ö : 1 
4. TEZKERELER 

i . — istanbul vilâyetine ait Avans Kanunu
nun müstaceliyetle müzakere edilmesine dair 
Maliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Efendim! İstanbul vilâyetine ait 
Avans Kanununun müstaceliyetle müzakere edil
mesine dair Maliye Vekâleti tezkeresi var; oku
nacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul Maliye. Murak.pliğiııden bu kere vü-

rudedeıı 18ı Teşrinisani 1338 tarihli şifre telgraf 
sureti melfufen takdim kılınmıştır. İstanbul 
memurlarına maaş verilebilmesi, Meclisi Âliye 
sevk edilmiş olan Avans kanunu lâyihasının ka
bulüne vabeste bulunduğundan mezkûr kanun 
lâyihasının bir an evvel müstaceliyetle müza
keresine müsaade buyurulması mâruzdur olbapta. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

5. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Cevad Abbas Beyin, İstan
bul Avans Kanununun bir an evvel intacedilmc-
sine dair takriri 

RE IS — Bu meseleye dair Bolu Mebusu Ce
vad Beyin de takriri vardır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mücahedei Milliye devrinde maddeten ve 

manen mâruzu ıztırabolan ve istanbul'un Tür
kiye Büyük Millet Meclisi idaresine intikalin
den sonra dahi vaziyetlerinin taayyün etmemesi 
hasabiyle ihtiyaçları devam eden istanbul me
murin, mütekaidin ve eytam ve eramiline aido-
lup Muvazenei Maliye Encümeninden yedi, sekiz 
gün evvel Heyeti Umumiyeye sevk edilen Avans 
kanunu lâyihasının bugün müzakeresini arz ve 

t eklif eylerim efendim. 
Bolu Mebusu . 
Cevad Abbas 

REÎS — Bir de telgraf var. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ. B. — 

Tezkereye merbut telgrafın okunmas:na lüzum 
yoktur. 

REİS — Meclise gelmiştir, «fendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. — 

Bendeniz Maliye Vekâleti tezkeresine merbutan 
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gelen telgrafın okunmasına lüzum olmadığını arz 
ediyorum. 

RE IS — Maliye Vekâletine gelen telgraf de
ğil, Meclise gelmiş olan telgraf okunacaktır. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Tezkerede İs
tanbul Maliye Murakıpliği diye bir unvan var. 
Bu nedir? (Murakıp memuru nedir? sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Müsaade buyurursanız iki kelime ile izah ede
yim : 

istanbul Maliye Murakıpliği bir Maliye Mü
fettişliğidir. Fakat ilk istanbul vaziyeti hadis 
olur olmaz orada bulunan ve Maliye Müfettişliği 
evsafını haiz olan bir zata; Rüsumat, Posta, 
Muhasebat kısımlariyle istanbul Defterdarlığı ve 
varidatı cibayet eden memurlar üzerinde senin 
bir hakkı teftiş, bir hakkı nezaret ve hakkı mu
rakaben vardır. Bu suretle Maliye müfettişisin 
ve bu tarzda muamele yap denildi. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Maliye, Mura
kıpliği namiyle bir memuriyet yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Hayır bu 
Maliye Müfettişliğidir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Zannede
rim, bizim Meclis henüz, Maliye Murakıbı 
unvaniyle bir memuriyet kabul etmemiştir. Ne 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda ve ne de diğer ka-
vaninde böyle bir şey yoktur. Meclisten böyle 
bir memuriyet geçmemiştir. Yalnız Maliye Mü
fettişlikleri vardır. 

RElS — Efendim, Maliye Vekili Bey mak
satlarını izah buyurdular; maksatları Maliye 
Müfettişliği imiş. Bunlara sonra Maliye Müfet
tişliği denileceğini de^ beyan buyuruyorlar, or
tada bir şey kalmamıştır. 

3. — İstanbul'da heyet halinde bulunan Kır
şehir Mebusu Müfid Efendi ile arkadaşlarının, 
istanbul memurlarının maaşlarının bir an evvel 
tediye ettirilmesine dair telgraf şeklimde takrir
leri 

BEİS — Yalnız bu meseleye mütedair istan
bul'daki heyeti mebusenin de bir telgrafı vardır. 
Okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
istanbul maaş erbabı bir ay evvel nısıf ma

aş almış olduğundan fevkalâde muzayaika için
dedirler. Müzayakalarından mütevellit teellü-
mat her taraftan işitilmektedir, i t a mukarrera-
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tının tehiri sefaletlerini tezyidetmektedir. Da
ha ziyade intizara mahal bırakılmaksızın ita 
hakkındaki kararın ısurati ittihaziyle Vilâyete 
tebliği kemali ehemmiyetle mâruzdur. 

İkinci Reisvekili Amasya 
Müfid Melhmed Ragı-b 
Adana Kângırı 

M'ehmod Ziya 
Bursa, Yozgad Mebusu 

Operatör Emin Feyyaz Âli 
Kara'hisarı Sanki Sivas Mebusu 

Vasfı Enıîr 
Ankara, Eskişehir 
Mustafa Halil İbrahim 
T o kail . Cebelibereket 
Haindi Rasim 

Eskişehir 
Eyülb Sabri 

REİS — Bu mesele hakkında Maliye Vekili 
Bey izahat verdi, tezkere, takrir, telgraf da 
okundu. Vekil Bey, müstacel ruznamede bulu
nan fevkalâde mahakim teşkili müzakeratmdan 
sonra bu .meselenin; Avans lâyihasının müzake
resine geçilmesini teklif ediyorlar. Fevkalâde 
mahakim hakkında mevcut müzakeratm intacın
dan. sonra bu avans lâyihasının 'müzakeresini 
kabul edenfcr lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edildi. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Abdülmecid Hazretlerinin Hilâfete inti
haplarından dolayı Zile'deri mevrut tebrik tel
grafı 

REİS — Teceddüdü Hilâfet münasebetiyle 
Zile'den mevrut tebrik telgrafı var. IVIüsaadei 
Aliyeleriyle münasip cevap yazılır efendim. 
(Hay hay sesleri) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Adliye Encümenindeki münhallere âza 
intihabolunmasma dair Encümen Riyaseti tez*-
keresi 

REÎS — Efendim encümen intihabatına» dair 
tezkereler var. 

Riyaseti Celüeye 
Encümenimiz âzasından Kırşehir Mebusu 

Müfid Efendinin ikinci Reisvekâleti Vekilliği-
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ne intihabına ve Kayseri Mebusu Sait Beyin 
üç malı mezuniyetiyle dairei intilhabiyesiııe azi
met eylemiş olmasına mebni muamaileyhimadan 
inhilâl eden âzalıklara ınensuboldnkları şube
lerden birer zatın intihabına müsaade buyu-
rulması mâruzdur, efendim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

2. -— Müdafaai Milliye Encümeni kâtipliğine 
içel 31ebusu Şevki Beyin intihab olunduğuna dair 
Encümen Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Encümenin inhilâl eden kâtipliğine içel Me

busu Şevki Beyin intihabedildiğini arz eylerim. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 
Ali Rıza 

3. — TEKLİFLER 

1. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, sabık Ha
life Vahideddin bini Abdülmecid Hanın menkul 
ve gayrimenkul bilûmum emvalinin zabıt ve mü
sadere edilmesine dair kanun teklifi (2/608) 

REÎS — Sabık Halife Vahideddin'in menkul 
ve gayrimenkul emval ve emlâkinin zaptedilmesi-
nç dair Saruhan Mebusu Avni Beyin bir teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale ediyo
ruz. 

7. — ÎSTÎZAH 

i . — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, şimendiferlere dair Nafıa Vekâletinden is
tizah takriri 

REİS —• Efendim ruznamemizde malûmuâli-
leri, Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi
nin Nafıa Vekâletinden bir istizah takrirleri var
dı. Abdülhalim Çelebi Efendi, Nizamname muci
bince takrirlerini geri alıyorlar. (Niye geri alı
yor"? Sesleri) 

Müsaade edin efendim; Mecliste azayı ki
ramdan bu istizahı üzerine alan ve müzakeresi
nin devamını arzu eden varsa... 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben alıyorum. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — İstizah 

takrirleri Mecliste, mevaddiyle okunur ve Mec-
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lis, istizaha karar verdikten sonra o istizah Mec
lisin malıdır. Sahibi istizah geri almaz ve ala
maz. Bu, sual takriri değildir. Eğer sual olursa 
sahibi sual sualini geri alabilir, veyahut sahibi 
sual Mecliste değilse diğer bir arkadaşı o suali 
üzerine alır ve müdafaa edebilir. Yoksa istizah
lar, Meclisin malıdır. İstizah sahibinin geri alma-
siyle istizah sakıt olamaz. Usul budur. 

REİS — Nebil Efendi Hazretleri zannediyo
rum, epey zaman işgal ettiniz. Nizamname muci
bince sahibi istizah takririni her zaman geri al
makta muhtardır. İstizah takririni Meclisten di
ğer bir zat üzerine alabilir. Ezcümle bu takriri 
de Salih Efendi üzerine almıştır. Tebligat yapı-
lir, Yevmi mahsusunda izahata devam olunur, 

8. — ÎKÎNCİ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Memaliki müstahlasaya gönderilecek ma-
hakimi fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası 

REİS — Efendim geçen celsede, Memaliki 
müstahlasa için fevkalâde mahakim teşkili hakkın
daki teklif müzakeresine mütedair takriri tâyini 
esamiyle reye vaz'etmiştik. Nisabı ekseriyet hâsıl 
olamamıştı. Bugün yeniden reye koymak mecbu
riyetindeyiz. Hükümetçe teklif olunup Encümeni 
Mahsus tarafından tanzim olunan lâyihai kanuni
ye müzakeresinin reddine dair verilen takriri ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecek
lerdir. Reylerinizi istimal buyurun. 

AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Anlaşılma
dı. 

REİS — Her taraftan ses çıkarsa tabiî anla
şılamaz. Tekrar ediyorum : 

Memaliki müstahlasaya gönderilecek fevkalâde 
mahakim hakkında Hükümet tarafından teklif 
olunup Encümeni Mahsus tarafından tertibolu-
nan lâyihanın heyeti umumiyesinin reddine dair 
takriri ikinci defa reye vaz'ediyorum. Takrir, tek
lifin reddini mutazammın olduğu için tahriri ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecek
lerdir. Reylerinizi izhar ediniz. 

ABDÜLKADİR KEMLÎ B. (Kastamonu) — 
Reis Bey beyaz rey verildiği takdirde -Hüküme
tin teklifi reddolunmuştur deseniz mesele anlaşı
lacak. 

(Âra toplandı.) 
REİS — Efendim reyini vermiyen zevat var

sa lütfen reylerini istimal buyursun. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey İstanbul'

dan gelen Operatör Emin Bey hakkında bir tak
ririm vardı. 

•REİS — Arkadaşlarınız geri aldılar. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Benim takririmi 

arkadaşlarım nasıl geri alırlar? 
REİS — İstihsali âra hitam bulmuştur, efen

dim. Neticeyi arayı arz ediyorum. Reye 154 aza
yı Kiram iştirak etmiş reddi multaızaımımın olan 
takriri 94 âza kalbul, 51 âza reddetmiş, 9 âza da 
müstenfeif 'kalmış, binaenaleyh !kanun lâyilhası-
nm 'heyeti umumiyesi reddedilmiştir. O takrir 
iki hususu ihtiva ediyordu. Bira reddi, diğeri İs
tiklâl malhkeemlerinin gönderilmesi1, şimdi i'kinıci 
şrk hakkında yeniden müzakere açılması zaru
reti hasıl olmuştur. Müzakere, encüm'enin tanzim 
'ettiği lâyiha üzerine c'ereyan eder'ken 'bâzı rüfe-
!ka îkimci şıkkın ayrılmasını dermeyan buyurdu
lar. Bilâlhara fMirleırıM talkrİTillerlie tesbit daıhi 
'ittiler. Evvelce mevzuu müzaikere olan mesele 
istiklâl maıhıkenıeleri değil, fevkalâde maihakim 
idi. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — MemaZiki müstahlasaya gönderilecek İs

tiklâl mahkemeleri hakkında lâyiha ve Encümeni 
Mahsus mazbatası. 

REİS — Şimdi İstiklâl imaihlkemelerini 
müzaikere edeceğiz. Leh ve 'aleyhte fikir derme-
yan edece'k arkadaşlara evvel be'evvel söz veri
yorum. Buyurun Raıgı'b Dey. 

' NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz bu nok
ta 'hakkında evvelâ söz aldım. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ben daha evvel al
dım. Efendim roalûmuâ'liniz Seyyar maih'keme-
îer Kanununun heyeti umumiyesi müzaikere edil
mezden evvel Albdüllkadir Kemali ©ey arkada
şımız bir ta'krir vermiş ve o takrirle o kanunun 
heyeti umumiyesinin birilikte müzialkere edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Binaenaleyh Seyyar mahke
meler lâyihai kainuniyesiyle İstiklâl malhlkeme-
lerine aid'oUmalk üzere dermeyan edilen mütalâa
lar ayrı ayrı bir şey değüllerdi. İkisinin birlikte 
müzakeresi takarrür etmiş ve müzaikere o şekil
de cereyan etmiştir. Hattâ Seyyar mahkemeler 
'Kanunu lâyihasının heyeti umuımiyesi üzerine 
hiçbir arkadaşımız tek bir kelime bile söyleme-
'nni'ştii'. Mütemadiyen söylenen sözler, mütalâa
lar İstiklâl mahkemelerinin lüzumuna ve ad'e-
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milüzumuna dairdi. Heyeti umumiyesinin ımüzia-
fceresi esnasında verilen talkrMer dıalhi buna 
dairdi. (Buna dair cereyan eden müzalkerenin 
kifayeti takarrür ettikten sonra aynı müzakere
yi Ibir dalha tekrar ettiırmek, açmak muvafık de
ğildir. Şimdi' yapılacak olan muamele, yalnız 
mevcudolan takrirleri reye koymafetır. Zira o 
takrirler üzerine müzaikere cereyan etmiştir ve 
'onlar cereyan eden müzaikere üzerine verilmiş
tir. Yenliden müzaikere âçımıak doğru değildir. 

HASİB 'B. (Maraş) — Usul'e dair söz Miyb-
rum. 

REİS — İstiklâl m'ahketm'eleri için yeniden 
müzakere açmak mecburiyetindeyim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — İstiklâl malhıkeme-
deri haikkında söz söyliyeceğim. Tezahür eden şu 
/neticeye karşı yapılacak iş ha'kkında söz söyli
yeceğim. Yani usul ıhalkkında. Tezahür eden şu 
iş için yapılacak mınamel'e bendienizıce basittir. 
Cereyan eden müzakere iki teklif karşısında 
idi. Hutaba'*leh ve aleyhinde söz söylemiş
le rdir. Teklifin birisi Hükümetindi. Diğeri 
encümenindir. Üçüncü bir teklif ve bir tarzı 
fikir ortada yoktur. Hükümetin teklifi red
dedilince Ragıb Beyin, dediği gibi takrirleri 
reye koymaktan başka yapılacak bir şey yok-
tuı\ 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, bu mese
leye müteferri müzakerattan anlaşılan efkâr 
iki nokta üzerinde tesbit edilmiştir. Birisi 
Encümeni Mahsusumuzun tertibettiği Seyyar 
mahkemeler teşkilâtı hakkındaki Kanun, di
ğeri arkadaşların izhar ettikleri İstiklâl mah
kemeleri arzusu, Heyeti Aliyeniz encümenin 
bu kararını reddetmekle İstiklâl mahkemeleri 
izamı hakkındaki fikir kabul edilmiş demektir. İs
tiklâl mahkemeleri hakkında tanzim ettiğiniz ka
nun lâyihası mucibince Hükümet lüzum gör
düğü yerde istediği kadar İstiklâl mahkemesi 
teşkilini Meclise bildirir. Meclis de onun 
üzerine müzakere eder. Bendenizin kanaatim
ce mevzuu müzakere bir şey kalmamıştır. Hü
kümet hangi mmtakada İstiklâl mahkemeleri 
istiyorsa Meclisi Âlinize teklif eder. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Meclis Hükü-
mettii'. 

RAGIB B.- (Kütahya) — Meslis re'sen ya
pabilir. 
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HASİB B. (Devamla) — Bendenizle Mec

lis re'sen manatıka taksim edemez. Beyefendi 
kanun böyledir. Kanunu tebdil ve tağyir eder
seniz başka meseledir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Kanunu 
çiğneriz, ne lâzımgelir. 

HASİB B. (Devamla) — O başka efendim. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Seyyar 

mahakimi, Meclis vermiş olduğu rey ile izhar 
etti ki, kabul etmiyor. Yalnız Abdülkadir Ke
mali Beyle bâzı arkadaşlarımızın verdiği tak
rirler ki İstiklâl mahkemeleri teklifi idi. 
Eğer bu istenilen İstiklâl mahkemeleri talebi 
bir teklifi kanuni ise Lâyiha Encümenine git
mesi zaruridir. (Hayır sesleri) yok bundan ev
vel İstiklâl mahkemesi kanun lâyihası vardı. 
Mecliste bendenizin teklifim üzerine müza
keresinin tehiri kararlaştırılmıştı. Eğer bu tek
rar mevzuubahis ve müzakere edilmek isteni
yorsa bu nokta tavazzuh etmeli ve illâ eğer Ab
dülkadir Kemali Beyin takriri mevzuubahis-
se Nizamnamei Dahilî mucibince onun Lâyiha 
Encümenine gitmesi şarttır. (Kanun vardır 
sesleri.) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim 
rüfekayı kiramdan bâzıları tarafından Hükü
metin teklif ettiği lâyihanın müzakeresi es
nasında İstiklâl mahkemeleri hakkında bir
kaç takrir verilmişti. Bendeniz İstiklâl mah
kemeleri gitsin mi, gitmesin mi buna dair bir 
şey diyecek değilim. Ancak takririn mahi
yeti anlaşılmadıkça müzakeresine geçmek ve 
takriri kabul etmek... Bu iki şeklin hangisini 
kabul edersek hata etmiş oluruz. Malûmu-
âlileri İstiklâl mahkemeleri hâıfekında bir ka
nun vardı. O kanunda sarahaten der k i ; He
yeti Vefcilenin göstereceği lüzum ve ihtiyaç ve 
Meclisi Âlice icra edilecek müzakere üzerine 
eğer Meclis Heyeti V ekilenin teklifini muva
fık görürse o mahallere birer İstiklâl mahkeme
si gönderir ve şu vazaif, salâhiyet dâhilinde 
diyor. Bu kanun mevcut iken ve Hükümet İs
tiklâl mahkemesine lüzum yoktur derken... 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Kim demiş
tir?-

REİS — 'Müsaade edin efendim. Heyeti Ve
kile buradadır. Söz istiyorsanız söz vereyim. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Mustafa 
Bey arkadaşımıza hürmet ederim. Bendensiz 
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Meclisin tarihi iktisadından beri vazifesine de
vam etmiş ve bütün burada cereyan eden hâ-
disatı nokta nokta taikibetmiş bir arkadaşını
zım. Heyeti Vekile Reisinin iki gün evvel bu
rada söylediğini zatıâliniz işitmemiş iseniz 
bendeniz işittim, arkadaşlarını da işitnıiştir. 
Binaenaleyh Hükümet tarafından bir teklif yok
tur ve bendeniz diyorum ki Heyeti Vekile Re
si Muhteremi de İstiklâl mahkemesine lüzum 
yoktur demiş, ve teklif etmiş oldukları lâyihai 
kanuniyede musir bulunurlarken, İstiklâl mah
kemeleri hakkındaki Kanun da Meclis Azayı 
Kiramından birkaç İkisi tarafından vukubula-
cak teklif üzerine diye bir kayıt mevcut değil 
iken, kanunun 'hilâfında bir şey yapacak olur
sak bu kanunu tadil demektir. Meclisi Âli 
lüzum gördüğü takdirde ıher şeyi yapar. Ben
deniz ona kaaniim. Faıkat Meclis kavanini 
usulüne muvafık olarak tadil cihetine gitmez 
de her gün böyle tadile, kalkışacak olursa rica 
ederim vaz'ettiği kanunların hikmeti vücudu 
kalmaz. Heyeti Celilenize arz etmek istiyorum 
ki rüfekayı ki ramdan bir teklif vâki olmuştur. 
Eğer bu teklifi Heyeti Vekile kabul ederse 
bittabi mesele halledilmiş olur. Fakat Heyetli 
Vekile lüzum yoktur derken takriri kabul 
ederseniz hem kanunun sarahatine muhalif 
bir vaziyet kabul etmiş ve hem de Heyeti Ve-
kileyi müşkül bir vaziyete sokmuş olursunuz. 
Bunun için evvel beevvel Heyeti Vekilenin 
noktai nazarının sual edilmesini teklif ederim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendiler Hakkı Hami Beyefen
dinin buyurdukları gibi; bundan evvelki İçti
mai umumimizde bendeniz kanaati şahsiyem 
olarak seyyar mahakim usulünü tercih ettiği
mi Heyeti Aliyenize arz etmiştim, bu doğru
dur. Ancak vaziyeti hakkiyle takdire zemin 
teşkil edebilmek için bu meselenin bidayetin
den bugüne kadarki safahatını bilmek lâzım 
veyahut derhatır etmek lazımdır. Malûmuâli-
niz memaliki meşgulemizin aynı hakla istihlâ-
sma muvaffakiyet elde edilinceye kadar uzun 
müddet düşman tazyik ve istilâsında kalmış 
ahalinin, tekevvünü hatıra gelen bâzı hukuki 
evzaını halletmek aynı zamanda düşmanın fe
ci bir surette tahribettiği sevgili vatandaşları
mızın vatanını bir an evvel barınabilecek bir 
hale koymak, asayişi tam mânasiyle temin et
mek, hulâsa bu gibi umumi mesaili takip, te-
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inin için şekiller düşünülmüştür ve Heyeti Umu-
miyenizden Heyeti Vekileye mııhavvel takrirde 
esasat işaret edilmiştir. Heyeti Vekileniz bu 
noktai nazardan düşündüklerini lâyihai kanu
niye halinde Heyeti Aliyenize sevk etti ve bu da 
efendiler takriben iki buçuk ay evvel idi. O za
manki vaziyet, o zaman gerek Meclisi Âlinizin 
gördüğü şekil ve gerek Heyeti Aliyenizden al
dığı intıbaat neticesinde Heyeti Vekilenizin 
gördüğü ve takdir ettiği şekil, bu umumi şekil 
idi. Bilâhara gerek izmir'e giden Meclisteki rü-
feka, gerekse Maliye Vekili Beyin izmir'e seya
hati neticesinde bilhassa Meclisi Âlinize bir iz
mir vaziyeti arz edilmişti ve bu mühim görül : 

<müş ve birçok emvali milletin zayi edildiğine 
dair Heyeti Aliyenize bir fikir gelmiştir. Buna 
âcil bir çare olmak üzere de istiklâl mahkeme
leri izamı arzusu birçok rüfeka tarafından iz
har edilmiştir. Buna nazaran evvelki noktai na
zar arz ettiğim giıbi, umum isıtihlâs edilen rae-
malikimizde zuhur edebilecek ahvale karşı ve 
mevcut tahribata karşı ahalinin iskân ve iaşe
sine karşı düşünülmüş «tertibat idi. Bu seferki 
mevzuubahsolan şey, doğrudan doğruya emvali 
emîriyeyi ziyadan vikaye için yapılan ve müsta
cel addedilen bir tedbirdir. Evvelki lâyihada 
Hükümetiniz bu husus için seyyar mahkemeler 
te'Mif etmişti. Bugünkü Heyeti Aliyenin fikri, 
istiklâl mahkemelerinin teşekkül etmesidir. Bu 
şekil içinde Heyeti Vekilenizce yapılacak ancak 
bir sureti idare v&rdır. O da Meclisi Âlinizin 
kararına tâbi olup, onu âzami faaliyet ve id
rak ile mevkii tatbika koymaktır. Yapılacak 
başka bir şey yoktur. Şu halde eğer Heyeti Ali-
yeniz İstiklâl mahkemelerini kabul ederse ve 
istiklâl mahkemelerini göndereceğiz derse He
yeti Vekileniz bunların âzami muvaffakiyet 
gösterebilmeleri için tekmil vesaiti en samimî 
duygulariyle istimal edecektir. Başka yapılacak 
bir şey yoktur. 

RElS — Efendim, müsaadenizle arz edeyim. ' 
Noktai nazar istiklâl mahkemesidir. 

YASIN B. (Gazianteb) — Reis Bey söz is
terim. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Siz
den daha evvel söz almışlar vardır. 

ABDÜLKADIR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
Efendim, Hasib Bey biraderimizin mevzuubahs-
ettiği şeye dair söz söyliyeceğim. Bendenizin 
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takdim ettiğim takrir teklifi kanuni şeklin
de olmadığı için Lâyiha Encümenine gönderil
mesine imkân olmıyan bir takrirdir. Mesele kur
tarılan memleketlerdeki ahalinin vaziyetine ta
allûk ettiği için diğerini muvafık görmiyerek 
istiklâl mahkemelerini bizzat kendim tensibet-
tim ve Heyeti Celilenin tensibini de rica ediyor
dum. Arkadaşlardan bâzıları çıktılar, dediler 
ki ; Vekilin icrasına müvekkilin mezun kılma
dığı hususatı müvekkil yapamaz. Bendeniz bu
nu muvafık bulmuyorum. Vekiller Heyeti bizde 
kabine mevkiinde değildirler. Efendiler, bizde icra 
memuru vaziyetindedirler. Onların yapmalarını 
tensibettiğimiz hususatı bizim yapamamamız 
kabil değildir. Efendiler, kanunda diyormuş ki ; 
istiklâl mahkemeleri teşkil etmek için Vekiller 
tarafından teklif vâki olması icabedermiş. Me-
selei asliye Meclise intikal etmiştir. Binaen
aleyh, asilin yapmaması hakkında bir kaydı 
kanuni konmamış olduğu için gayet tabiî ola
rak mesele asîlin huzurunda vekilden daha kuv
vetli bir surette dermeyan edilebilir. Binaen
aleyh, bundan başka şekil olamaz. Sabık Alman 
imparatorluğu usulünde vekiller haizi salâhi
yet olacak şekilde kanuna bir madde konma
mıştır. Vekilin yapacağı şey asîlin yapabilece
ği şey kadar kudretli olamaz. Onun için bizim 
istiklâl mahkemesini göndermek salâhiyetimiz 
vekiller istemese bile mevcuttur. Vekillere veç
he gösteren biz olduğumuz için karar ittihaz 
etmekle bunu yapabiliriz. Bendeniz öyle zanne
diyorum ki, bunun için ayrıca müzakereye ha
cet yoktur. Bu Hükümetin kendi noktai na
zarlarına göre vâki olan derde çare addedilir. 
Bizim noktai nazarımıza göre bu şekil bir çare 
teşkil edemiyecektir. Biz bir vaziyeti fevkalâde 
karşısında idik. Pek fevkalâde denilmiyecek bir 
kanunla bu çareyi bulmanın imkânı yoktu, is
tiklâl mahkemeleri bu vazifeyi görebilecektir. 
Biz diyoruz ki ; Hükümetin teklif ettiği mahke
meler neticeyi temin etmez. Bizim teklifimiz ne
ticeyi halleder. Reis Beyefendi, meseleyi daha 
güzel bir surette halletmek için iptida birinci 
kısmı reye koydular. Tabiî bundan sonra mü
zakere esas hakkında cereyan etmiş olduğun
dan Reis Beyin buyurdukları gibi, istiklâl mah
kemeleri hakkındaki benim teklifimin reye kon
ması icabeder. Bu teklif alelade bir takrir ha
lindedir. Teklifi kanuni şeklinde değildir. Bâzı 
arkadaşların buyurduklar] gibi Lâyiha Eneü-
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menine göndermeye mahal yoktur. Bahusus 
Hükümetin teklifi reddedildikten sonra daha 
geçirecek vaktimiz de yoktur. 

REÎS — Efendim müsaadenizle. Bu hususta 
birçok arkadaşlarımız söz almıştır. Bir de mü
zakerenin kifayetine dair takrir vardır. (Kâfi, 
değil, sadaları) Efendim, kâfi görülmezse de
vam ederiz. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Reis Bey kifa
yet, usul hakkındaki müzakerenin kifayeti mi, 
yoksa esas hakkındaki kifayet midir? 

REÎS — Şimdi Maraş Mebusu Hasib Bey
efendinin bir takriri vardır. Ahkâmı şunu ihti
va ediyor. Bu hususta müzakere cereyan etme
sin; çünkü, Heyeti Celile seyyar mahkemeleri 
reddetmiştir ve Heyeti* Vekile de bu hususun 
lüzumuna kaildir. Onlar, İstiklâl mahkemeleri
nin yerlerini, mıntakalarmı tâyin ederek bize 
bildirsinler, ona göre müzakere cereyan etsin. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu doğru değildir. Hükümete lüzumundan 
fazla salâhiyet verilmiş olur. 

REÎS — Efendim Abdül'kadir Kemali Beyin 
de bir takriri vardır. O takrirde mahkemelerin 
adedi de muayyendir. O 'da İstiklâl mahkemesini 
teklif ediyor. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim Meclisi Âli İstiklâl mah
kemelerinin bu şeklini kabul buyuruyorsa Hükü
mete hangi mıntakaya ne kadar istiyorsunuz diye 
vazife tevdi ediyorsanız ve o mıntakalara İstiklâl 
mahkemeleri göndermek esası Meclisi Âlice kabul 
edilmiş ise Hükümete, şu şu mıntakalar için İs
tiklâl mahkemeleri teşkil edin, diye mi teklifte 
bulunacaksınız? Bunu evvelki mâruzâtımda sara
haten söylemiştim. Meclisi Âli hangi şekli kabul 
©derse Hükümet âzami gayretini göstererek o hu
susa çalısmaık vazifesiyle mükelleftir. Vaziyet 
açıktır. Hükümet istesin derseniz filân filân yer
lerde İstiklâl mahkemeleri teşkil etsin diye siz 
tebligatta bulunursunuz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim ifa-
dei âliyelerinden bir şey anlamıyorum. Hükümet 
yalnız bu gidecek heyetlere teshilât irao eder. Me 
suliyet tamamiyle Meclisi Âlinindir demek mi 
istiyorsunuz, yani Heyeti Vekile bu istiklâl mah
kemesi hususunda Mecliste tezahür eden âra ile 
hemfikir midir? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSÎ RAUF 
B. — Efendim bu meselede Meclisi Âlinin kararı-
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na tâbi olduğumuzu bir kere daha arz ettim. Ve 
Meclisi Âlinize tasrih ettim. Meclisi Âliniz bir ka
rar verdi, bizim teklif ettiğimiz şekildeki maiha-
'kimi reddetti. Ortada ne kalıyor? Ortada kalan 
eğer İstiklâl mahkemeleri ise ona karar veriniz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Teklif oluna
bilecek başka ıbir şekil daha vardır. 

RAUF B. (Devamla) — Ben onu bilemen. O 
Riyasetle Meclisi Âli arasındaki meseledir. Ben 
meseleyi şu suretle tesbit ediyorum ki, Heyeti 
Vekile Meclisi Âlinin vereceği kararı hiç şüphe
siz bir vazifei esasiye telâkki eder ve muvaffak 
olmasına âzami bir faaliyetle çalışacaktır. 

HASİB B. (Maraş) — Abdülkadir Kemalî 
Beyin İstiklâl mahkemeleri teşkili hakkındaki te
menni takriri Heyeti Celilece 'kabul edilmiştir ve 
bu husustaki diğer takrir de kabul edildi. Şimdi 
İstiklâl mahkemelerinin nerelerde ve ne 'kadar 
teşkili meselesi Hükümete ait bir vazifedir. He
yeti Aliye mi bunu tesbit ve intihabedecekbir? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ^tAUF 
B. — Müsaade buyurursanız izah edeyim. Bende
nizin arz ettiğim Meclisi Âli bir kere esas itiba
riyle İstiklâl mahkemelerinin gitmesine karar ve
rir ve Hükümete havale eder, adedini, mıntaka-
sini Dahiliye Vekâleti tesbit eder, Heyeti Ve-
kileye arz eder ve Heyeti Vekile de Meclisi Âli-. 
nize arz eyler. 

HASİB B. (Maraş) — Eğer İstiklâl mahke
mesi gönderilmesine Meclisi Âli karar verir ve 
kanunen ihtiyacolmadığı halde ısrar ederse 

nasıl olur? 
REİS —• Meclis mukayyet değildir. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Heyeti Veki

le, memaliki müstahlasaya İstiklâl mahkemesi
nin gönderilmesine lüzum olduğuna kaahi ve 
kanaati Meclisi Âliye bir teklif mahiyetinde şi
fahen teklif mi ediyor? Yoksa bunu tasvip mi 
ediyor? Bu cihet tasrih buyurulsun. Yani He
yeti Vekile İstiklâl mahkemesi gönderilmesine 
lüzum mu gösteriyor? 

RAGİB B. (Kütahya) — Hakkı Hami Bey 
neyi anlatmak istiyorsun? (Rauf Bey açık söyle
miyor, sadaları) 

RAUF B. (Devamla) — Vallahi bendeniz 
zannediyorum ki, gayetle açJk söyliyorum. 
Eğer Tiirkçemde hata ediyorsam tashih buyu
runuz, öyle söyliyeyim. (Estağfurullah sadala
rı) Efendim bendeniz izah ettim, bidayetten bu-
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güne kadar cereyan eden ahvali ve bundan baş
ka esas tehavvülleri arz ettim. Bidayette malûm 
olan makasıdı istihsal için umumi tedabir dü
şünülmüştü. Bilâhara tamirde görülen yolsuz 
harekâtın Meclisi Âliye vermiş olduğu kanaat 
istiklâl mahkemesinin gönderilmesi şeklinde 
tecelli etmiştir, dedim. Fakat bugün Hükümet 
istiklâl mahkemesini teklif ediyor mu diyor
sunuz, efendiler; Hükümet iki buçuk ay evvel 
düşündüğü teda'biri Heyeti Aliyenize arz etti. 
Fakat Heyeti Aliye bunun bir kısmını reddetti. 

"YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Mesuliyet 
reddedenlere aittir. 

RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
bunun yerine Meclisi Âlinizin salâhiyeti vâsia 
ve sarihası vardır, böyle olmasın, şöyle olsun 
diyorsunuz. Nitekim diyorsunuz, Heyeti Hükü
metiniz de bunun üzıerine harekâtını tanzim 
eder. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Heyeti Celilenin kararı ne merkezde olur
sa ona âzami muavenet edilecektir, buyuruyor
sunuz. Bendeniz sormak istiyorum; İstiklâl 
mahkemeleri hakkında Heyeti Celilenin vere
ceği karar mıdır, Heyeti Vekilenin karaati?.. 
Yoksa Heyeti Vekilenin İstiklâl mahkemesi hak
kında ayrıca bir kanaati var mıdır? 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. — Bey
efendi Hazretleri, Heyeti Vekilenin istiklâl 
mahkemeleri hakkında avrıca bir fikri var mı
dır?, sualinin cevabını benden beklemek biraz 
vakitsiz ve mevsimsiz olrr. istiklâl mahkeme
lerine memlekette lüzum görüldüğüne dair ka

rnım vardır. Lüzum görülmeseydi kanun olmaz
dı. Fakat filân yer irin lüzumu var mı? Filân 
yer için yok mu? buna cevap vermek için mü
saade buyurursanız evvelâ düşünülmelidir ve 
bu düşünülecek bir meseledir. Her şeyden ev
vel Heyeti Âliyenizin noktai nazarını anlamak 
lâzımdır. Biz iki buçrk av evvelki noktai naza
rımızı anlattık, iki bucuk ay evvel verilen lâ
yihaların mahakime aidolan kısmını Heyeti Ce-
lileniz reddetti, bugün kalkıyorsunuz bana di
yorsunuz ki ; istiklâl mahkemeleri hakkında 
Heyeti Vekilenin fikri nedir? Kanaati nedir? 
Böyle olmaz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Yâni 
kanundan maksat, Heyeti Vekilenin vereceği 
karar Heyeti Vekilenin kanaatim mi teşkil edi
yor? Yoksa ayrıca bir kanaati var mıdır? 
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RAUF B. (Devamla) — Efendim, Heyeti 

Vekilece Meclisi Âlinizin kararı mutadır, bunu 
kemali hürmetle ifa ve icra edecektir. 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Meclisi Âlinin 
kararı, kanaati âlinize tevafuk etmezse bunun 
mesuliyeti kime aidolacak? Heyeti Vekile me
suliyeti üzerine alması lâzımdır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. — Efendim, müsaade buyurursanız, gayet 
nazik bir noktaya temas buyurdunuz. Heyeti 
Vekile veçheyi Heyeti Celilenizden alır. Bina
enaleyh, efendiler; Heyeti Vekile veçheyi He-
yti Celilenizden aldığına nazaran, o şekilde He
yeti Vekileye itimat buyurdunuz. Kendi kafa
mızda düşündüğümüz istiklâl mahkemeleri ka-
nun lâyihalarını bile Heyeti Celilenize teklifte 
çok teenni gösteriyoruz. (Veçhe üzerine hare
ket zaruri midir? sadaları) Efendiler; Heyeti 
Vekileniz ve bu meyanda âciziniz halk lisanı
nın hak lisanı olduğuna iman edenlerdeniz. Bu 
itibarla vereceğiniz karar, veçhe bizim için en 
hakiki veçhe olur. (Alkışlar) Kararınızı veri
niz, biz tatbik edelim. 

RElS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında Yusuf Ziya Beyin bir takriri vardşr. 
istiklâl mahkemelerinin gönderilip gösterilme
mesi hakkında yeniden müzakere açılıp açıl
maması için usulü müzakereye dair söz verdim. 
Heyeti Vekile Kanunu mahsusuna tevfikan ve
rilen salâhiyeti istimale bile lüzum görmüyor. 
Heyeti Celilenin bir kararı karşısındayız. Ve
rilmiş mütaaddit takrirler vardır. Usul hakkın
daki müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'et-
meye mecburum. Usul hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kabul buyu-
ruldu, efendim. 

Şimdi, efendim o halde İstiklâl mahkemele
rinin gönderilip gönderilmemesine dair olan 
müzakereye geçiyorum. Bu hususta, Riyasetin 
vermiş olduğu karar aleyhine bir takrir yok
tur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bu me
seleye dair söz söyliyeceğim. Bu husuvsta müza
kereye lüzum yoktur. 

RElS — Karar olduktan sonra aleyhine söz 
söylenmez. 

RAGIB B. — Hayır efendim, karar yoktur. 
Şimdi cereyan edecek müzakereye mahal olma
dığını arz ediyorum. * 
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REİS — Demin söylediniz, efendim. 
RAGIB B. — Mütalâatımı demin arz ettim 

ama, benim mütalâatımla zatıâlilerinin mütalâ-
atı arasında ihtilâf mevcut idi. Bu ciheti reye 
koymadınız. 

REÎS — Takrir vermediniz ki, neyi reye 
koyayım? Takrir verdiniz mi efendim? 

NEClB B. (Ertuğrul) — İstiklâl mahkeme-
lerinin gitmesine lüzum görmiyen arkadaşlar 
olsa olsa; Hükümet teşkilâtı var, mahaki-
mi adliye var, bunlar işlesin, vazifesini görsün, 
diyecekler. Hükümet teşkilâtının ve adliye mah
kemelerinin, halkın ne kadar ihtiyacını temin 
ettiği ve bu mahkemelerinin halkın ruhuna ne 
kadar işlediğini anlamak için size bir misal 
arz edeyim. 1324 senesinin On Temmuzunda 
bir köyde bulunuyordum. Oraya gelen birisi 
kasabada şenlikler oluyor, acaba nedir? Diyor. 
Zavallılar bunun ne olduğunu bilmiyor. On 
Temmuz inkılâbı imiş, acaba bu nedir" Bunu 
köylüler bilmiyor. Diyorlardı ki : Olsa olsa 
adliye kalkmıştır. Bu şenlik onun için oluyor. 
Böyle mâna verdiler. İşte halkın adliye hak
kında gösterdiği hissiyatı bundan anlarsınız. 
Sonra memaliki müstahlâsada fevkalâde teda-
bire ihtiyacolmadığmı söyliyen arkadaşlar, 
eğer memaliki müstahlâsaya gitseler veyahut 
azıcık kenarından geçmiş olsalar mutlaka fikir
lerini tashih edeceklerdir. Oralarda İstiklâl 
mahkemelerinin vücuduna kaani olacaklardır. 
Bunun misali, Abdülkadir Kemali Beydir. Ev
velce muhalif idi, fa'kat güt gördü. Eskişehir'i, 
Kütahya'yı... Sonra fikrini değiştirdi ve .bugün 
İstiklâl mahkemelerinin lehinde çalışıyor. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim İstik
lâl mahkemelerini teşkil, İstiklâl mahkemeleri 
Kanununun taıtibikı, ahvali fevkalâdenin vücu
duna vabestedir, Çünkü bu mahkemeler birer 
fevkalâde mahiyeti haizdir. Fevkalâde kanun 
ne vakit tatbik edilir? Fevkalâde ahval zuhur 
ettiği zaman, iki esas tahakkuk ettiği takdir
de... Biri; Hükümetin aczi, za'fı diğeri, Hükü
metin takviyesi maksadiyle yapılır. Hükümetin 
bu vazaifi görüp göremiyeceği mevcut yolsuz
luğunu izale edecek mahiyette olup olmadığı 
anlaşılmalıdır. Hükümet hakikaten izharı acze-
diyor mu? öyle ise ahvali fevkalâde mevcut
tur. O zaman Meclisi Âli, (Anket) yapmak, 
meseleye bizzat vaıziyedetmek mecburiyetinde 
kalır. Vaziyet ancak bu suretle tecelli eder. 
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Halbuki bütün gayemiz, bütün maksadımız 
Hükümetimizi kuvvetli göstermek ve hakika
ten kuvvetli olduğunu âlem nazarında tesıbit et
mektir. Bir millet fevkalâde mahkemelerle ida
re edilmez. Hükümetleriyle, kavaniniyle idare 
edilir. Fevkalâdelik geçmiştir. (Vardır «adala
rı) Badema fevkalâdelik arkasından gidemeyiz. 
İstiklâl 'mahkemeleri fevkalâde vaziyetler için
dir. Çünkü İstiklâl mah'kemeleri Kanununun dai
resi vüsati bu esas üzerine müstenit değildir. 
İstiklâl mahkemeleri Kanununu mütalâa buyu
ran arkadaşlar bilirler ki İstiklâl mahkemele
rinin teşkili bu gibi mesail üzerine değildir, 
İstiklâl malh'kemeleri Kanununun hududu o ka
dar dardır ki bunlar bu mahkemelerin hudu
du haricinde kalır. Sorarım arkadaşlarıma, İs
tiklâl mahkemeleri ifayı vazife ederken vazife 
ve tahkikatın karşısında bir Heyeti Vekileye 
veyahut bir kumandana tesadüf edecek olur
larsa ve onun karşısında kalırlarsa bunu hu
dudu vazifesi dâhilinde addederek hakkında 
muamele yapmak mı lâzımı yoksa harici salâ-
hiyat addederek geçmesi mi lâzımdır? Zanne
dersem bugünkü İstiklâl mahkemesi Kanununun 
hudut ve vazifesi haricindedir. Mahaza ben
deniz mulhtasar arz ediyorum. Istihlâs edilen 
memleketlerde pek çok yolsuzluk vardır. Bu 
mevcuttur ve mutlaktır. Bunun vukuu ile âde-
mîvukuunu bir an düşündüğümüz zaman der
hal bumu kabul ederiz. Çünkü bu zemin ve za
man icalbatındadır. Fakat bu yolsuzlukların 
önünü almaya Hükümet mecburdur ve mevcut 
kanunlarımız' bu yolsuzluğun önünü almaya 
kâfidir. Ayrıca fevkalâde tedaibir almak ve 
fevkalâde malhakim göndermek doğru değildir. 
Mahakim göndermek lazımsa, fevkalâde cina
yet mahkemeleri teşkiliyle seyyar bir halde ora
larda gezdirerek icrayı faaliyet ettirmelidir. 
Yoksa İstiklâl mahkemeleri tarafından vaziyecT-
etmek hiçbir vakit doğru olamaz. Hükümet ya 
izharı aciz ve zafettiğini gelir, itiraf eder; on
dan sonra fevkalâde mahakim yapafbilir veya
hut kuvvetli olduğunu söyler ve biz de onu 
teyidederiz ve meseleye nihayet veririz. 

RAUF B. (Sivas) — Yusuf Ziya Bey bu
yurdular k i ; Hükümet ya âciz olduğunu söyle
melidir, yahut kuvvetli olduğunu beyan etme

lidir.. Efendiler bunu biz değil, siz söylersiniz. 
Hükümete itimat buyurdukça Hükümet en 
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kuvvetli Hükümettir, itimat buyurmadıkça 'hiç 
kıymeti olmıyan bir Hükümettir. 

TUNALT HÎLMİ B. (Bolu) — Yaşa Rauf 
Bey. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 
biraz evvel Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Ra
uf Beyefendi memaliki müstahlasada pek âcil 
olan vazaifi ifa etmek için birtakım kavanin, 
tertibedildiğini söylemişlerdi. Bu kanunlar ora
larda Hükümet tesis etmek:, asayişi iade etmek, 
halkın meslken huhranım temin etmek gibi bir
takım mesaili ihtiva ediyormuş ve Hükümet ga
yet iyi düşünmüş bu kanunları vermiş, fakat 
hâlâ çıkmamış, bilâhara etraftan birçok şikâ
yetler vâki olmuş, İzmir'de ve civarında bir
takım suiistimalât olmuş, hırsızlıklar olmuş.. 
Demek ki Hükümetin istihlâs edilen memalik-
teki halkın ihtiyacını derpiş ederek ortaya at
tığı kanunlar bugün suya düşmüş bulunuyor. 
Efendiler bugün oradaki halikın mesken brlhra-
nma çare bulunmuştur. Oradaki halkın iaşesi 
temin edilmiştir. Orada hulâsai kelâm Hüküme
tin üç, dört kanun tedvini suretiyle halletmek 
isteğini mesail kendi kendine, halloluvermiştir. 
Yani ortada mevcudolan mesail elhaletühâzi-
hi baki iken ortaya hüvük bir hırsızlığın, sııiis-
timalâtm çıkması, Hükümete asıl vazifesini ifa 
etmeyi unutturmuştur. Bence hu garip bir ha
leti ruhiyedir. Bence bu düşünülerek ve mu
ayyen bir program karşısında iş görmek de
ğildir. Anide karşımıza çıkacak olan mesail 
ile uğraşmak ve gününü gün etmek siyasetini 
takibetmek istiyoruz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B . — Kim? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hükümet ve 
biz... Dinlemiş olsaydınız, zannederim, noktai 
(nazarımı anlardınız. Efendiler Hükümetin va
ziyeti takdir ederek orta yere attığı birtakım 
kanun lâyihaları, muhtelif mesailin halli 
için zaruri olan kanun lâyihalarıdır. Biz bu
gün bunu unutmuşuzdur. Bu vaziyet karşısın
da bütün mesaimiz bu hırsızları tecziye için 
İstiklâl mahkemesi mi gönderelim, yoksa ne 
yapalım? Yani şu ani 'meseleyi halletmek nok
tasına matuftur. Efendiler bir Hükümet için 
veyahut bir Meclis için bu doğru bir şey 'midir? 
İstiklâl mahkemesi biliyorsunuz ki efendiler 
bu İstiklâl 'mahkemesi kabul olunduğu zaman 
burada uzun müzakereler cereyan etmiştir. 
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Hakikaten İstiklâl mahkemesi gibi bir ma'hke-
meye lüzum görüldüğü bir zamanda bile bu 
Meclis birçok tereddütlerle, birçok itirazlarla. 
İstiklâl 'mahkemeleri Kanununu âdeta zoruzo-
runa kabul etmiştir. Biliyorsunuz İd memleket
te yer yer isyanlar çıkar, ordu dâhilinde birta-
kıım teşvikat icra edilin', asker geri kaçmaya 
teşvik edilir. Devleti, milleti rasin tutmak için 

ı elbette İstiklâl mahkemesine lüzum vardr. 
i Şimdi ne olmuş da buna karşı İstiklâl mahke

mesi göndermeye kalkıyoruz? 
NECİB B. (Ertuğrul) - Yalnız hırsızlık de

ğil hiyanet de var. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Rica ederim, 

suiistimal ve hırsızlık. Başka bir şey değildir. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — İdaresizlik

tir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Yalnız bura
da mı idaresizlik vardır? Bu idaresizliğin önü-

I ne İstiklâl 'mahkemeleriyle imi geçeceğiz rica 
ederim? Efendiler orta yerde bir misal var
dır. Şu Hükümeti teşkil ettik, şu Meclisi 
teşkil ettik. O vakit biliyorsunuz ki elimizde 

i bir şey yoktu. Fakat bütün millet, bütün Mec-
I üs olanca kuvvetiyle çalıştı. Bir ordu vücuda 

getirdi. Ordu vazifesini yapmıştır. Maliyesini 
de o hale getirin. Kars miza çıkacak âni mesaile 
karşı fevkalâde mahakim ihdası, tedbir değildir. 
Hükümet meselesi, Meclis meselesi bu meseledir. 

i Karşımıza bir mesele çıkar çıkmaz birtakım ted
birler düşünüyoruz. Bu doğru bir şey değildir. 
Nasıl ki, ordunuzu mükemmel bir makina ha
line getirdiniz ve işinizi gördünüz, adliyenizi de 
o hale getireceksiniz, maliyenizi de o hale ge
tireceksiniz. (Bravo, sedaları) Efendiler dün
yanın her noktasında lüzumu anında İstiklâl. 
mahkemesi gibi birtakım mahkemeler yap lmış-
tır. Fakat bunlar ihtilâllere karşı, isyanlara 
karşı ve daha bilmem buna mümasil ahvali fev
kalâdeye karşıdır. Yoksa hırsızlık... Ben zan
netmem ki bu, fevkalâde ahval olsun. 

AVNİ B. (Saruhan) — Hırsızlığın da, hiya-
neti vataniyenin de fevkalâde olarak cereyan 
ettiği bir m ntakadır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, hır
sızlığın cereyan ettiğini kimse inkâr etmiyor. 
Fakat hırsızlığın derecesi, büyüklüğü ne olur
sa olsun hırsızlıktır. Burada yapılacak şey, hır
sızı yakalayıp tecziye etmektir. Soruyorum : 
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î)ahiliye Vekâleti, Adliye Vekâleti hırsızı yaka
lamaktan âcizmidir? Orada âcizse burada da 
âcizdir. 

AVNl B. (Saruhan) — Orası fevkalâde, ah
val cereyan etmiş bir muhittir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Mazur görünüz, 
görmemiş, bilmiyor. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ha
tibin hürriyet ve hakkı kelâmını takyidetmeye 
hakkın" z yoktur 

AVNÎ B. (Saruhan) — Havalii müstahlâsa 
mebusları dışarı çıkalım, yapmasınlar, istemi
yoruz. 

RElS — Beyefendi; teşrif buyurunuz, baş
ka söz söylemeye hakkınız yoktur. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 
bendeniz Trabzon Mebusuyum. Fakat aynı za
manda bütün memleketin mebusuyum. Trabzon 
kadar izmir'i de düşünmek mecburiyeti vicdani-
yesi karşısındayım. Onun için bugüne tahsisi 
caiz değildir. 

RElS — Rica ederim devam buyurun. 
ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler; sö

zümü tekrar ediyorum, istiklâl mahkemesinin git
mesini icabettiren ve ortaya sürülen mesele, haki
katen herkesin tüylerini ürpertecek suiistimalât ve 
hırsızlıktır. Fakat İstiklâl mahkemelerinin mâ
nası düşünülecek olursa hırsızlıkla, para ile istik
lâl mahkemesini temas ettirmek bendenizce kati
yen doğru değildir. Yapmış olduğunuz kanuna 
muvafık değildir. O kanun hırsızlığı tecziye et
mek için yapılmamıştır. Eğer siz mevcudolan is
tiklâl mahkemesi Kanununu tadil edecekseniz, 
bir maddei müzeyyele ilâve edecekseniz o başka; 
böyle bir maddenin katiyen lüzumu vardır, istik
lâl mahkemelerinin rüyet edeceği cürümler, hiya-
neti vataniye cürümleridir. Sonra buradaki cü
rümler, çerçevesiz cürümlerdir. Binaenaleyh bu
nu, buradan çıkartmak için yine zaman geçecek
tir. Bendenizce «Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir* 
efendiler; yapılan hırsızlık iki türlüdür. Birisi : 
Emvali menkule hırsızlığıdır ki, efendiler bunla
rın geri alınması imkânı yoktur. Çünkü yerini 
bulmuştur, ikincisi geri kalan emvali gayrim en-
Ikule hırsızlığıdır. Hiçbir kimse bir köşkü alıp 
başka bir yer© götüremez. Bu daima yerinde mev
cuttur. Oraya giden bir .mahkeme veya heyet İni 
vazifeyi ifa eder ve sekiz ay sonra dahi bunları 
geri alır. Binaenaleyh bendenizin bu husustaki 
teklifim; istiklâl mahkemesinin esas teşkili ve ka-
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nunu mahsusu itibariyle hırsızlık gibi mesaili ve 
ceraimi rüyet, salâhiyeti dâhilinde olmadığı için 
- verirsek başka - bu mesele için istiklâl mahke
mesi göndermeye lüzum yoktur. Hırsızları bul-
mafe için ve tecziye etmek için bir kere teşkilâtı 
idariye ve teşkilâtı mülkiye lâzımıdır. Ona kuvvet 
verelim. Dahiliye Vekâletine kuvvet verelim. O 
hırsızlık ve suiistimal edenleri yakalasın. Sonra 
onları tecziye edecek mahkemeler lâzımdır. Bina
enaleyh mahkemelerimizi ikmal edelim ve bu iş
leri oraya tevdi edelim onlar rüyet etsinler. 
Kendi hesabıma benim aklım kabul etmiyor. Hır
sızlık için fevkalâde salâhiyeti haiz istiklâl mah
kemesi gönderiliyor. Orada tehlike mi vardır? 
Bendeniz tehlike görmüyorum. Gören varsa bu 
mahkemeleri göndersin, ben aleyhindeyim. 

HACI VELİ Ef. (Eskişehir) — Efendiler» 
ben memleketimden yeni geldim, istiklâl mah
kemeleri lâzımdır. Adliye mahkemeleri memlekete 
hafif geliyor. Adliyenin gönderdiği memurlar 
hafif geliyor. Zenginler bu mahkemelerden kur
tuluyor. Fakirler mahkûm oluyor. Dört tane Aba-
zanın, dört tane zengin edepsizin şerrine burada 
senelerce uğraşmıyalım. Zenginler ahaliye, her şe
ye tahakküm ediyor. Mahkemede mahkûm oluyor. 
Bir sene yatmıyor derhal çıkıyor. Fakirler sene
lerce yatıyor. Bu zenginler Yunan idaresi zama
nında, mutasarrıf olmuşlar, ahaliye zorla muhta
riyeti mühürletmişler, şimdi onlar mahkûm olmu
yor da diğerleri mahkûm oluyor. 

ADLİYE VEKİLİ RlFAT B. - - Kimlerdir? 
Madde söyler misiniz? 

HACI VELİ Ef. (Devamla),—Adliyenin 
gönderdiği memurlar hafiftir. Orada iş göre
mezler. Yunan idaresinde mutasarrıf olan, bele
diye reisi olan adamlar meydanda elini sallayıp 
geziyor. Fakat süngü kuvvetiyle kâğıt imza ettir
dikleri bigünah adamlar damda inliyor. Anladı
nız mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bunlar adliye meselesi değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Adliye meselesi değil 
de nedir? 

RElS — Şükrü Bey, hatibin sözünü kesmeyi
niz rica ederim. 

HACI VELÎ Ef. (Devamla) — İstiklâl mah
kemesi lâzımdır. Benim bildiğim bu kadardır. 
(Gürültüler) 

RElS — Efendim biz müzakere edeceğiz. Ko
nuşmak istiyenler dışarı çıksınlar. 

— 195 — 



t : 150 4.12 
SALÂHADDlN B. . (Mersin) — Efendim 

ımevzuubaıhsolan meseleyi, bendeniz kendi noktai 
nazarıma göre arz edeceğim. Eğer bu memleketin 
her hangi bir noktasında kanunlarımızın tatbi
kiyle mükellef olanlar, bu kanunları tatbik ve in
faz edemiyorlarsa ve ettirilmiyorsa yapılacak ça
re nedir efendiler? Başlarındaki âmirleri icraya 
sevk etmektir. Memleketin mahkemeleri, kendile
rine 'tevdi olunan vaaaifi, mahkemeye verilen 
umuru rüyet etmiyor mu? Mesele işin mahkemeye 
verilmıemesidir. (Gürültüler) ç 

Mesele vakayı mahkemeye vermemektedir, 
verememektedir. Mahkemeye verilmezden ev
vel mesele, başka şekle sokulmaktadır. Bunu 
yapan kimlerdir? Hangi ellerdir? Tabiî mem
leketin idaresinde, inzibatında alâkadar olan 
ellerdir. Bu eller düzelmedikçe her hangi bir 
mahkemede bu işler yapılamaz. Binaenaleyh 
vaziyet bu şekilde olunca fevkalâde bir mah
keme.. neye muttali olur ve neyi meneder? 
Men'e vasıta olacak el ve maşanın düzelmesi, 
ıslah olunması lâzımdır. Bu maşa düzelmeden, 
ıslah olunmadan mahkeme ile ne yapabilecek
siniz? Efendiler bendenizin, Ali Şükrü Be
yin ifadatmdan anladığım şudur : Ali Şükrü 
Beyin dediği gibi memlekette düşman ordusu 
vardı. Ordumuz düşman ordusunu sildi süpür
dü, götürdü. Bugün memlekette inzibat lâ
zımdır. Bugün Dahiliyenin idare kuvveti ha
zırlanmalı, seferber olmalı, kendini gösterme
lidir. Bugün o havalide verilen maaş kâfi 
değildir, iki misli, üç misli maaş verelim, iki 
yüz bin, üç yüz bin lira verelim. Fakat mem
lekette bihakkin hâkim bir idare tesis ede
lim. Memleketin şerefi bunu icabettirir. Va
zife budur. Binaenaleyh aidolduğu vekiller bu 
vazifeyi ifava çalışırlar. Dahiliye Vekili Bey
efendi memaliki müstahlasmın başına gider
ler. Ora^a bir ay, on beş gün bulunurlar. Ka-
vanini mevcudevi tatbik, etmekte izharı ac-
zeden memurları kolundan tutarlar, dışarı atar. 
lar. 

Efendiler; eğer lazımsa başka türlü salâ
hiyet veririz. Fakat ben kaaniim ki, salâhiyeti 
hâzıraları her şeyi yapmaya kâfidir. Biz, bir- . 
takım hayalî şeyler yapmaya, İstiklâl mahke
meleri teşkiline gideceğimize neden onlardan, 
mahkemelerin faaliyetini istemiyoruz ? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yaşasın o 
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istiklâl mahkemesi ki, velevki hayalî olsun. 
(Gürültüler) (Handeler) 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Bina
enaleyh efendiler bütün dünya yüzünde asri 
bir Devlet olduğumuzu, bütün kuvveti- * 
mizle çalışacağımızı ve bunun ehli oldu
ğumuzu dünyaya karşı ispat etmek için Dahili
yemizin kabiliyet ve kudretini, Adliyemizin 
l^abib'vet ve kudretini yükseltmek lâzımdır. 
Yapacağımız şey, bu ikisinin talkviyesidir. Bu
gün İstanbul'da Mahkemei Temyiz ve saire gibi 
yerlerde bulunan yüksek ikalbiliyetlte birçok ze
vata beyhude para yenmekteyiz. Bu efendileri 
'buraya derhal cellbederek istediğimiz kadar mah
kemeler teşkil edebiliriz. Diğer tariafltaın peç ço'k 
mesaili azîme vardır. Bunlara 'karşı da bir mik
tarını feda ederek orada arzu ettiğimiz emıri in
zibatı muntazam bir şekle vaz 'edelbiılmek için ve
killeri giderler, basılarında bulunurlar. Arzu 
ederlerse Meclisi Âli onlara l'âzım 'olan salâhi
yeti de verir. Biz onu da dJiiriğ etmeyiz. Tâ ki 
Hükümet yapar denilsin ve memleketin evlâdı 
her tarzı idareden memnun olduğunu göstermiş 
olsun. Bunların hiçbirisi olmıazsıa, o vakit başka 
bir şey düşünülür Fakat ben hiç bunu böyle dü
şünmüyorum ve bunun böyle olmamam doğrudur, 
Meclisi Âlinin sıfatı hükümetini birtakım mesaıil 
ve vaikayi arasına karıştırarak izale etmesini, şe
refi için kabilitecviz bulmuyorum. Mamafih ben
denizin söylediğim kanaati şahsiyedir. Ben'iım fik
rim aidolduğu vekillerin doğrudan doğruya ma
hallerine giderek meseleyi halletmişidir. Bizden 
başka salâhiyet istivorlars'a söylesinler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
iki kelime için söz aldıım. Fakat saatlerce söy
lesem zannederim 'ki derdimi yine bitir emiyece-
ğim. (Söyle sadaları) Arkadaşlar iki kelime için 
söz almıştım. Evvelâ o iki kelimeyi söyriyeyim. 
Ondan sonra bahse geeevim. O da havalar soğu
dukça odam soğuyor. Kendimden şikâyet ediyo
rum. Yarabbi benim bu halim ne olacak diyorum, 
dışarı çıkıyorum. Yağmurdan, çamurdan şikâyet 
edivorum. Halbuki arkadaşlar bir kere kurtarılan 
yerlerdeki yüz binlerce kardesiımizin sıcalk ocak 
karsısında benim gibi titrediğini değil, yüz bin
lerce kardeşlerimizin çamurlar üstünde yağmurlar 
aUında tiril tiril titrediğini tahattur ettikçe ken
di kendime; utanmıyor musun be vicdansız adam, 
sıcak-bir ocağın var da, sıcak bir soban var da 
pencerenin ufacık bir deliğinden soğuk girmekle 
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iştikâ ediyorsun diyorum. Bana vicdanım diyor 
ki; senin yüz binlerce kardeşin çamurlar içinde 
yuvarlanıyor da senin yüz binlerce kardeşini Yu
nanlılar elinde titretmiş olan o hâinler, Hacı 
Veli babamızın dediği gibi o hâinler yaşıyorlar. 
Senin o mazlum kardeşlerin hâlâ Hükümeti Mil-
Myenin kucağında onlara karşı boynu bükük bu
lunuyor, utanmıyor musun sen? Arkadaşlar ha
tırlıyorum ki Heyeti Vekileniz bu işler için 17 
Eylülde bu kürsüye gelmişti. Bugün îlkkânunun 
dördüncü günüdür. Kendi hesabıma söylüyorum. 
Utanmıyor mu benim vicdanım ki ben hâlâ bu 
meseleyi halledemedim ve edememiş bulunuyo
rum. (Hangi meseleyi sadaları) Bundan iki sene 
evvel günlerce lehinde ve aleyhinde söz söylenmiş 
olan İstiklâl mahkemelerine ait müzakerat neden 
iki aydan beri devam ediyor, duruyor? Arkadaş
lar vicdanınıza hıtabediyorum aziz kardeşlerim. 
Yüz binlerce kardeşiniz bu karda kışta titrer
ken, Azrailin pençesinde can verirken bizim vic
danımız titremiyor mu? Bu kürsüde bir saatten 
beri söylenen sözlerin birkaçını ele alıp ben de 
onlara mukabele etmek istiyorum. Fakat vicda
nım bana «Utanmıyor musun be adam. Hâlâ lâ
kırdı ile dedikodu ile vakit geçiriyorsun» diyor. 
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şını attık. Zira ben kazandığımı hafazanallah 
elimden 'kaçırmış olsaydım büsbütün malhıv ve 
ıharabolacabtım. Ben onu nazarı itibara alarak 
ahvali fevkalâde safhalarına girmeye başladım. 
Birinci inönü ahvali fevkalâdeyi tezyidetıti. 

REÎS — Beyefendi, sadede geliniz. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Ben sa

detteyim, beyefendi. Makamı Riyasetten soru
yorum. Ahvali fevkalâde yoktur, diyenleri ni
çin sadede davet buyurmadımz ? 

REÎS — Devam ediniz, efendim. 
TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Efendi

ler, Birinci înönü Zaferi ahvali fevkalâdeyi tez-
yicletti. Zira ben kazandım, ben kazandığımı 
Allah göstermesin, kaybedecek olursam neti
cesi pek fena olacak. Ben fevkalâde tedbirlere 
tevessül ederek fevkalâdeliği Allah'ım bana 
bahşetti, ihsan etti. Ben fevkalâdeliği hıfza 
mecburum, ikinci inönü'nde tezayüdetti. Sa
karya Harbinde tezayüdetti, bahusus müsellâh 
olan safhanın, kılıçla kazanılan zaferin yanın
da siyasi birtakım haller tahaddüs etti. Binaen
aleyh, ahvali fevkalâde yalnız silâh tarafından 
değil, siyaset tarafından da tecelli etti. Bu arz 
etmek istediğim mesele ilk meseleydi. Cereya
nını bugüne kadar getiririz. Arkadaşlar, kati
yen ve kâtibeten bugünkü kadar ahvali fevka
lâde karşısında bulunmadık. Allah korusun; 
cüzi müsamaha bana bütün kazandıklarımı kay-
bettirebilir. Şu halde istiklâl mahkemeleri ma
demki ahvali fevkalâde için kabul edilmiştir ve 
vaktiyle de teessüs etmiştir; bugün memlekette 
o istiklâl mahkemelerinin unvanını göklere 
kadar yükseltmek ve ondan sonra onları yer
lerine göndermek lâzımdır. 

istiklâl mahkemesi dardır, buyuruldu. is
tiklâl mahkemeleri nasıl dar olabilir? Dar olan 
mahkemeler onlardır ki, mahdut ve zincirler 
içerisinde karmakarışık şeylere boğulmuş ad
liye mahkemeleridir. Yani kendi dairesi dâhi
linde boğulmaya mahkûm olan adliye mahke
meleridir. istiklâl mahkemeleri vicdani salâhi
yeti haiz olmakla ulvi ve vicdan kadar yüksek 
ve vicdan kadar geniştir. Hırsızlık varmış.. Bu 
alelade bir şeydir. Hırsızlık yok efendiler, yağ-
makerlik var, çapulculuk var. Efendiler, onlar 
hâlâ sokaklarda gallanmıyacaklar mıdır? On
lar darağacında sallanacaklardır. (Bravo ses
leri) (Alkışlar) Birtakım hainler külahını eğip 
ellerini arkasına bağlıyarak caka satarak gez-

NECÎB B. (Mardin) — O kürsüde söyliye-
mezsin. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ben kendime 
söylüyorum. Fakat mademki benim arkadaşlarım 
birtakım kanaati fikriye ve vicdaniye üzerine bâ
zı mütalâat dermeyan etmişlerdir. Maalesef iki 
buçuk seneden beri tekrar edilmiş olan sözleri 
yine burada tekrar ediyorlar. Bismillâhirrah-
manirrahim... 

CELÂL B. (Grene) — Reis Bey malâyani ile 
uğraşıyoruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
besmeleyi çektim. Dinleyiniz. Ahvali fevkalâde 
mevcutsa esbabı fevkalâdeye tevessül edilirmiş. 
Arkadaşlar ahvali fevkalâde mevcut mu, değil 
mi? (Mevcut sesleri) Ben ağlıyorum. Siz gülün 
arkadaşlar. Ahvali fevkalâde bu Meclisin açıl
dığı günde yoktu. Btenim kanaatim. Zira bu 
Anadolu'daki Hükümet yoktu. Var olan Ana
dolu'da bir karışıklıkta, o karışıklık, o yokluk 
bizim için bir hali tabiîydi. Biz o karışıklığı hali' 
tabiîyi ıslah ede ede ahvali fevkalâde safhaları
na geçmeye başladık. Arkadaşlar o gün ki is
yana başladık, ahvalıi fevkalâdenin ilk temal ta-
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miyeceklerdir. Efendiler, Hilâfet ordusundan 
itibaren tâ Yunanlıların # defolup cehennemin 
dibine gömülmüş olduğuna kadar Yunanlılara j 
hizmet etmiş olan o hainleri eğer bu Meclisi 
Âli İstiklâl mahkemeleri vasıtasiyle tam bir in
kılâpçı, tanı bir ihtilâlci gibi bunları tamamen 
temizlemezse vazifesini yapmamış olur. 

Arkadaşlar buyuruyorlar ki, kanun tatbik 
edilsin. Hükümet, memurlarından zayıf hırsız 
ve mürtekibolaıılan kollarından tutup atmalı
dır. Efendiler, daima tekrar ettiğim bir söz var
dır. 

Hastalık üç günlük, üç aylık değil, üç bu
cuk asırlık müzmin bir hastalıktır. Onun teda
visi hiç olmazsa onun önüne bir sıfır daha ilâ
vesiyle otuz seneye mütevakkıftır. Çünkü, o üç 
yüz senelik hastalık ancak otuz senede kabili 
tedavi bir hastalıktır ve bu da ciddî çalışmak 
ve İstiklâl mahkemeleri gibi nafiz müessese
leri meydana getirmekle olabilir. 

Hükümet teessüs eylediği zaman en zayıf 
zamanlardı. Evvelâ Hükümet teessüs etsin. On
dan sonra icabederse İstiklâl mahkemesi gön
deririz veyahut adliyeyi şöyle yaparız, böyle 
yaparız, deniyor. Efendiler, soruyorum; hani 
«Hayalî» vasfı ile tavsif buyurulan İstiklâl 
mahkemeleri sayesinde acaba bu Meclis teme
lini kavi bir hale getirdi mi, getirmedi mi? 
Efendiler, isyanları bastıran İstiklâl mahke
meleri değil mi? Şu halde efendiler, soruyo
rum şu veya bu işi gören İstiklâl mahkemesi 
değil mi? Fevkalâde neticeleri meydana geti
ren İstiklâl mahkemesi değil midir? (Gürültü
ler) Arkadaşlar, hiçbirini anlamıyorum. Gü
rültücü arkadaşlar; beyhude yoruluyorsunuz. 
Zira şu anda vicdanımın sesinden başka kula
ğıma hiçbir ses girmez. (Gürültüler) 

Arkadaşlar son sözümdür. İstirham ederim, 
buraya dikkat buyurunuz. Eğer İstiklâl mah
kemelerini tesis etmeseydik ve göndermeseydik 
İstiklâl mahkemeleri vasıtasiyle isyanlara, . 
şunlara, bunlara galebe çalmamış olsaydık 
şimdi ne olacaktı? Buraya dikkat ediniz 
rica ederim. Hükümet teşekkül edeımlyecekbi, 
İstiklâl mahkemelerini atacağımız temeller için 
elde yegâne müessir ve feyyaz vasıt? olarak 
kullandık. Şu halde ancak ve ancak bugün 
istiklâlin son tabakasında bulunuyoruz. Ma
demki ahvali fevkalâdenin en yüksek bir taba-
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kasında bulunuyoruz, §u halde yine İstiklâl 
•mahkemesini göndermeye 'mecburuz. En son 
sözüm arkadaşlar bir teşbih yapacağım. Teş
bihte hata olmaz. Bilirsiniz iri arkadaşlar bir 
darbımesel vardır, kendisi gitmedense ünü gitsin, 

SALİH Ef. (Erzurum) — Köroğlu Radıyal-
lalıu anih. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
bugün alelade mahkemeler iş göremezler. Çün-
ikü fevkalâde ahval vardır. O fevkalâde hal
ler dolayiHİyle alelade mahkemeler iş göremez
ler. Zira arkadaşlar İstiklâl mahkemesinin is
mi anılınca ulvi ruhlar onun hayali karşısında 
(kemali huşu ve huzû ile 'boyun eğiyorlar. Ar
kadaşlar süfli ruhlar, İstiklâl mahkemelerinin 
adı anılır anılmaz ifrit gibi tiril, tiril titriyor
lar. Fakat arkadaşlar biz onları bugün gönde
receğiz ve o süfli vücutlar daha titriyee'efcLer-
dir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistam) — Muhterem ar
kadaşlar, (Efendim? sadaları) İşte dünkü Are 
bugünkü celse kadar benim zihnimi karıştıran 
bidayeti teşekkülümüz den beri bir celse olma
mıştır. (Allah Allah sesleri) Hakikaten neye 
'karar vereceğimi ve nasıl bir karar ittihaz 
edeceğimi tâyin etmekte kendim çok mütehay-
yir kalıyorum. Arkadaşlar! İstiklâl mahke
mesi gönderilsin mi, gönderilmesin mi? Bu 
vadide söyliyeceğim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Bey ha
tip kendilerinin tenevvür etmediklerini beyan 
buyurdular. Bizi nasıl tenvir edecekler? 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Vallahi İhsan 
Bey o kadar mütehayyirim ki beni tenvir ede-
bilirsen bravo! Mehakimi fevkalâde, dedik 
Ben bunu düşündüm. Bu mahakimi fevkalâde 
gidecek istinafı, temyizi, bilmem nesi nesi beş 
sene kalacak. Sonra nazarımı İstiklâl mahke
mesine çevirdim. Bunlar hakkında da Heyeti 
Vekile benim bir kararı meçhul ile karşıma' 
geliyor. Heyeti Vekilenin bu hususta beyanı 
mütalâa etmesini cidden ben arzu ederim. Ba
husus Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretle
ri burada bir kararı vicdani vermediler. Evet 
efendiler Tunalı Hilmi Bey söylediler. Şöyle 
oldu, böyle oldu, fakat Tunalı Hilmi Bey bu
rada oturmuştur. Ben silâh atmışımdır. (Bravo 
sesleri) Bidayeti isyanda ve orada ilk evvelâ 
o Abazaların hahu hanlılarına karşı evvelâ 
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Yapamazsam beni idam etsinler burada. Bi

naenaleyh bu .tarzda ifadeyi Dahiliye Vekilin
den ve Hariciye Vekilinden aldıktan sonra o 
vakit Abidin gider. (Alkışlar) 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Efendiler, 'muhterem refikimiz Mersin Mebusu 
Salâhaddin Beyefendi biraderimiz Hükümetin 
vesaiti m evcilde ile neden bunları bastırmadı
ğını ileri sürdüler. Havalii müstahlasaya gitmiş 
olan bilcümle rüfe'kanıız orada fevkalâde bir 
halin mevcudolduğıınu burada kürsüde beyan 
ettiler. Ahvali yakından müşahede etmiş olan
ların kanaatlerine iştirak etmek mecburiyeti 
vardır. Hiç şüphe yoktur ki, havali meşgalede 
ahvali fevkalâde vardır. Bize tevdi edilmiş 
olan vazife, ahvali âdiyede asayiş ve inzibatı 
temin edecek bir kadro iledir. (Doğru sesleri) 
Bugün elimizde bilfarz İzmir gibi bir şehirde 
yalnız 130 polis neferimiz vardır ve ona göre 
de jandarmamız vardır. Halbuki hiç olmazsa 
şehirde tamamiyle asaviş ve inzibatı muhafaza 
etmek lâzımgelirse belki bin yerde devriye gez
dirmek ilâzımdır. B^srünkü kuvvetimiz ise buna 
kifavet edememektedir. 

ttMER T,*TM B. (Karahisarı Salhib) — 
Efendim İstiklâl mahkemesi bin yerde nöbetçi 
bulunduracak mı? 
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tüfeği ben atmışım. (Bravo »adaları) Fakat 
bu sayede asayişi temin ettim. İşte Necati 
Bey Lâzistan ve Ali Fuad Paşa benim şahidim 
olabilirler zannederim.^ (Alkışlar ve bravo sa
dalan) Binaenaleyh Tunalı Hilmi'nin söyle
diği bir ruh ve korkak olmıyan bir ruh varsa 
onda değil, bendedir. Yalnız arkadaşlar fev
kalâde işlerin fevkalâdeden mahâkinıi lâzımdır. 
Buna göre eğer intihabat yapabilirsek ve İs
tiklâl mahkemelerinin salâhiyetini daha vâsi 
olarak yapacak olursak çarçabuk bir yaraya 
melheîiı olmak üzere buna razıyım. Yok olma
dığı takdirde azizim işte Dahiliye Vekili bura
da oturacağına gitsin, asayişi temin etsin. Na
sıl ki, bir, iki, üç gün evvel bize bahadirane 
dedi ki ; Amasya İstiklâl Mahkemesine lüzum 

yoktur, ben oradaki işi bitirmişimdir. Şimdi de bu 
raya çıksın, desin k i ; evet ben bu salâhiyeti is
tiyorum. Gideceğim. Bunların tekmilini yakalı-
yacağıım ve cezayı sezalarını vereceğim. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Eşkıya 
mı var orada? 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Adliye ile be
raber gitsin. (Eşkıya mı var? Sesleri) Tabiî 
eşkıya vardır. Eşkıya ile hırsız (Tevemdir, ses
leri) esna' bir surette firar eden üç beş kişiyi 
takibetmek bir kâo-nıcının hanemanmı söndür
mek ve onları yakalayıp imha etmek kolaydır 
arkadaşlar, asıl bu zenginleri, oraya giden tüc
carları, kimler ise nâmesul surette, Dahiliye Ve
kili onları yakalayıp kanuna vermelidir. (Alkış
lar, bravo, sesleri) Bu onu yapabilir. Yapamı
yorsa o vakit ben giderim. Çünkü müşterekim, 
müşterekim. 

NECİB B. (Ertuğru]) — Kiminle? 

ABİDİN B. (Devamla) — Doğrudan doğru
ya. Heyeti Vekile bizden ayrılmış bizden olma
dığı için e£er onlar yapamıyorsa... 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Seni 
Dahiliye Vekili yaparız. Gidersin Dahiliye Ve
kili yapamazsa sen bu işleri ifa edersin. 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Bendeniz de 
müşterek olduğum için öyle Yunus Nâdi'nin 
yazdığı gibi, Yunus Nâdi Beyin yazdığı gibi; 
efendim, Heyeti Vekileye bırakalım da yalnız 
bâzı İcra Vekilleri görsün dememelidir. İcra 
salâhiyeti yalnız İcra Vekillerinde değildir. 
Efendiler, bizde de icra salâhiyeti vardır. (Ya
pamazsın, sadalan) 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim müsaade buyurun, ınevcud-
olan kuvvetimizle yine birtakım hırsızları, yağ-
magerleri derdest ediyoruz ve mahkemeye tev
di ediyoruz. Efendiler ! Malûmuâliniz, mahke
melerimizin usulü böyle fevkalâde anda halkı 
yap'magerlik ve saireden dolayı fenalıklardan 
tethiş edecek kadar süratli delildir. İstiklâl 
mahkemeleri veya fevkalâde mahakim gönde-
rilee^k olursa bundan hâsıl olacak netice gayet 
ani bir surette kabahatlileri cezalandırmak ve 
bu suretle tesiri ibret yanmaktır. Halbuki 
(Do#ru sesleri) Ahvali âdiye için kurulmuş 
mahkemelerimiz de bu ibret mesdlesi âni ve 
müstacel olmıyor. Bu itibarla fevkalâde maihke-
melerin gönderilmesine bendehizce lüzum var
dır ve kanaatim de bu merkezdedir. Binaenaleyh 
Hükümetin mahakimi âdiyesiyle iş görecek ol
sak dahi mahkemelerimiz usul dairesinde dere-
catı takibeylediği için bu yağnuagerliğe koyul
muş eşirrayı tamamiyle fenalıktan menedecek 
vaziyette değildir. Seri ve âcil bir tedbir itti-
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hazı için fevkalâde bir mahkeme göndermek 
lâzımdır. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim Vekil Beyefenldi buyurdular ki İz
mir'de bizim elimizde yüz otuz polis var. Eğer 
fevkalâde mahkeme gönderilecek olursa ihtimal 
bin yere memur koymak lâzımgelir buyurdu
lar. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Hayır, öyle söylemedim. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
İstiklâl mahkemelerinin vasıtai icraiyesi kim
lerdir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Vasıtai icraiyeleri, Hükümetin vasıtai icraiye-
sidir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Daha fazlası? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Yok... 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Binaenaleyh o yüz otuz polis neden vazifesini 
ifa etmiyor? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Efendim zatıâliniz zannedersem ifadatımı an-
lıyamadınız. Onun üzerine yanlış mülâhazatla 
sualler tertibediyorsunuz. Dedim ki büyük şe
hirlerde hırsızlık ve saireye mâni oilmâk lâzım-
gelirse bin aded nöhetci ikame etmek lâzım
dır. Bin memur ikame edileceğine dair bir şey 
ifade etmedim. Yanlış anlaşılmış. Binaenaleyh; 
ona göre devriye lâzımdır. Kuvvetlerimiz kâ
fi değildir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bunlar askerlerden mi olacak? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — Po
listen ve jandarmadan olacak. 

HASİB B. (Maraş) — «Memaliki müstahlâ-
sada ahvali fevkalâde vardır» buyurdunuz. Bun
dan maksadı âliniz ihtilâl mi var, isyan mı var? 
Yoksa ceraimi âdiye mi var? Ceraimi âdiye ile 
meşgul olan mahkemeler bununla da iştigal edi
yor mu? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ F E T H Î B. — 
Zannedersem bu mesele ile alâkadardır. Bugünkü 
ımesele bu saatlik mesele değildir. Zannedersem 
iki aya karip bir meseledir. Muhtelif hutaba 
uzunuzadıya söz söylemişlerdir. Ve ahvali fev
kalâdenin de ne olduğumu uzunuzadıya izah bu-

.1338 C : 1 
yummuşlardır. Bu izahattan sonra ayrıca zatıâli-
nize ahvali fevkalâdeyi izah etmeye lüzum gör
medim. 

HASÎB B. (Maraş) — Bu ahvali fevkalâde 
içinde ceraimi âdiye, yani alelade soygunculuk 
filân gibi şeyler de var mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Efendim; hırsızlık var, yankesicilik var, yol ke-
sicilik var, divanı harbler; ceraimi harbiyeden 
dolayı düşmanla iştirak eden, düşmana muavenet, 
(müzaheret eden eşhası muhakemeye salâhiyettar-
d r , mevzuubahis mesail ise divanı harblerin sa
lâhiyeti haricindedir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vekil Beyefendi, 
İzmir'e gidip gelen arkadaşlarımızdan bizim anla
dığımız mesele emvali metralkede hırsızlık var. 
Fakat bu hırsızlığı yapanlar emvali metrukeye 
vaziyed eden memurlardır. Emvali metrufceye 
tâyin edilen memurlar ve ondan istifade eden 
adamlar; sonra, emvali metrukeden emval almak 
için başına toplanan beş on kimseden ibarettir. 
(Kimler sadaları) Ben zannediyorum ki, şehirle
rin fukarası, köylülerin fukarası veyahut neferat 
bu işle alâkadar değildir. Binaenaleyh zatıâlileri 
kendi kuvvei inzıbatiyenle, polisinle, jandarman
la bu işin önüne geçmek imkânını göremiyor! mu
sunuz? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (De
vamla) — Söyledim Beyefendi! Kuvvetlim buna 
gayrikâfidir, bidayette de arz ettiğim ımesele bu
dur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şu halde İstiklâl 
mahkemeleri için ikame edeceğiniz yeni bir kuv
vet var mı Beyefendi? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim İstiklâl mahkemelerinin ken
disine mahsus bir hüviyeti vardır. O da ani bir 
surette ceza vermesidir. Bir şey çalmış olan adam. 
derhal cezasını görür. Binaenaleyh cezasını görür 
görmez de diğerleri mütenebbih olur ve cesaret de 
edemezler ve bu suretle meselenin önünü alırlar. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Peki efendim. İz
mir'de oturdum, bir odada otururken bu mesele
nin önüne nasıl geçeceğim? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Bir iki kişi yakalamak ve derhal cezasını vermek 
suretiyle önüne geçilebilir. 

REİS — Efendim şu olmuş mu, olmamış mı? 
Sual budur. Halbuki mütalâa başkadır, 
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DURSUN B. (Çorum) — Zatıâlinizin ifade

sinden anlaşılıyor ki, İstiklâl maihfeeraeainin oraya 
gitmesine şiddetle lüzum vardır. Buaıa âmenna 
diyoruz. Bu İstiklâl mahkemesi yalnız ahalinin 
'bir kısanına ımı tesir edecek, veyahut alâkadar- ote-
nı mı tecBiye edecek? 

DAHİLİYE VEKÎLÎ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Efendim hangi nevi ımuihakeımeye salâ-
hiyettar olduklarına-dair kanun vardır. Dahiliye 
Vekili sıfatiyle bu hususta söz söylemeye salâhi-
yattar değilim. 

DURSUN B. (Çorum) — Bendeniz de hatır
latmak istenim M; sahibi teklif olan Abdülkadir 
Kemali Beyin evvelce bulunduğu Pozantı İstik
lâl Mahkemesinin geni gelmesindeki sebep nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Hie malûmatım yok. 

DURSUN B. (Çorum) — Niçin «yok» oluyor"? 
Mahkemeler yine o mevkide kalacak mı? (Hande
ler) 

MUSTAFA B. (Tdkad) — Reis Bey bir kere 
Abdiilkadir Kemali Beyi dinliyelim. 

REİS — Efendian 14 ankadaşıımızın sözü var
dır. Müzakerenin kifayetine dair de bir takrir 
var. 

NECATİ Ef. (Lâaristan) — Reis Bey, çak rica 
ederim. Söz söyliyenler tasnif edilsin, aleyhte imi, 
lehte mi, tasnif edildikten sonra müzakerenin ki
fayetini reye korsunuz. 

REİS — Efendim zatı meselenin lehinde ve 
aleyhinde söz söylenmiştir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Katiyen zatı mese
leye temas edilmemiştir. 

REİS — Efendim, Yasin Beyin sözlerine na
sıl ki, hürmet ediyorum, şuradaki takrir sahiple
rine de hüranüft etmeye meoburıım. Takrir sahibi 
dün uzunuzadıya (takririni izah buyuramıştur. 
Hakkı da mukaddes olarak maihfuzdur. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Reis Bey, müza
kerenin kifayetine dair takrir verilir, mademki 
bunu kabul ediyorsunuz, o halde bir kişiye söz 
veriıüz, müzakerenin ademiMfayeti hakkında söz 
söyliyelim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair söz istiyen varsa ona söz vereceğim. Bir kere 
şu takrirlerden bahsedelim de... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey bir takririm 
var. O takrir başka mahiyettedir. 

REİS — Dünkü müsakere ile müaasebet-
tar mı? 
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1 ŞÜKRÜ B, (Bolu) — Elbette! 
I REİS — Efendim, evvelâ kifayet takriri 
I okunsun, ondan sonra Bolu Mebusu Şükrü Be-
I yin ve daha birçok arkadaşımızın, okunacak tak-
I rirleri vardır. Söz söyliyecek arkadaşımız da 
I İsmail Şükrü Efendi, Halil İbrahim Bey, Yasin 
I Bey, Şükrü Bey, Hakkı Hami Bey, Mehıned Bey, 
I Mehmed Şükrü Bey ve daha sair arkadaşlan-
I mız söz almışlardır. Şimdi müzakerenin kifayeti 
I hakkındaki takriri reye koyuyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) — 
I Rica ederim, takrir sahibiyim. Şimdiye kadar 
I hep takririmin aleyhinde söylendi. 
I REİS — Eğeri müzakere devam edecek olursa 
I Abdülkadir Kemali Bey arkadaşımızdan evvel 
I söz alan zevat vardır. Müsaade ederlerse bende-
I niz izah edeyim. İsmail Şükrü Efendi sıranızı 
I Abdülkadir Kemali Beye veriyor musdnuz? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) -
I Hayır... 
I REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak

rir vardır. Müzakerenin ademikifayeti hakkında 
I söz istiyorsanız buyurunuz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, Heyeti 
Celilenizde mühim bir mesele müzakere ediliyor. 

I İki buçuk ay devam eden müzakere neticesinde 
mesele dünkü gün büsbütün başka bir şekil ala-

I rak başka yola girmiştir. Yani İstiklâl mahkemesi 
gönderilmesi hususunda bir müzakere açılmıştır. 
İstiklâl mahkemesi gönderilsin mi, gönderilme
sin mi? Bunun hakkında daha üç beş arkadaş söz 
söylemiştir. Dün mesele, gayet vazıh olarak anla
şıldı ki, İstiklâl mahkemesi göndermek taraftarı 
olanlarla göndermemek taraftarı olanlar,ara
sında hemen hemen tesavii âra hâsıl oldu binaen
aleyh mesele daima iy.ee tavazzuh etmeli ve iyice 
anlaşılmalıdır. Mesele gayet mühimdir. Bıuun 
için hemen iki adam söz söyledikten sonra müza
kerenin kâfi geldiğine kaani değilim... Çünkü 
mesele iyice pişmemiştir ve mesele mühimdir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında verilen takrirlerin aleyhinde Necati Efendi 
söz söyledi. 

NECİB B. (Mardin) — Dahiliye Vekili buna 
. lüzum görmüyor, binaenaleyh buna hacet yoktur. 

REÎS — Meclis karar verecektir beyefendi! 
Efendim, müzakerenin kifayetini reyi âLlerme 

1 vaz'edecegim," müzakerenin kifayetlini kabul 
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edenler lütfen el kaldrsm. Ekseriyeti kahire 
ile müzakere kâfi görüldü. 

NECATİ B. (Erzurum) — Nizamnamede 
ekseriyeti kahire tâbiri yoktur. 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, memaliki müstahlasayı üç İstiklâl mah
kemesi gönderilmesine dair takriri 

REİS — Ekseriyeti azîme ile müzakerenin 
kifayeti kabul edildi. Evvel beevvel buna aidolan 
tadilnameleri okuyacağız. Abdülkadir Kemalî 
Beyin takririni tekrar okutuyoruz. Dün de okun
muştu. 

Riyaseti Celileye 
Gerek kurtarılan memleketlerden avdet eden 

mebus arkadaşlarım ve gerekse Maliye ve Mü-
dafaai Milliyenin Muhterem vekillerinin verdik
leri izahattan anlaşılıyor ki, işgalden ve harbden 
mütevellit fevkalâde mesaili idariye, maliye ve 
kazaiye içinde, kurtulmuş farzettiğimiz kardeş
lerimiz nalân ve perişandır. Fevkalâde vaziyet
ler karşısında fevkalâde tedabir ittihaz na mec
buriyet hâsıl olmasına göre salifülarz hususatı 
sureti katiyede. halletmek üzere Bursa, Bilecik, 
Eskişehir ve Karesi'de bir, Kütahya, Kara-
hisar, Aydın ve Denizli civarında bir, İzmir 
ve Saruhan civarında keza bir ki, ceman üç İs
tiklâl mahkemelinin hemen teşkil ve izamını tek
lif ederim. 

30 Teşrinisani 1338 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemalî 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Menhubatr Kanunu ka
bul edildiği zaman. 

REİS — Efendim teklifi kanuni mahaiyetin-
de gelmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O zaman İstiklâl mah
kemeleri teklifi yoktu. O vakit muvakkat maha-
kimi cezaiye teklifi vardı. 

REİS — Beyim, bu mesele burada halle
dilemez, bu Lâyiha Encümenine gider. Bu bap
ta verilmiş olan diğer takrirler de vardır. Bel
ki tadilâtı mutazammm olan bir şeyler olabilir. 

Riyaseti Celileye 
Vilâyatı müstahlasaya İstiklâl mahkemeleri 

izamının esas itibariyle kahuliyle manatıkm tâ
yini için kararın Hükümete havalesini teklif ede
rim. Gazianteb 

Yasin 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Abdülkadir Kemalî Beyin 
havalii müstahlasaya İstiklâl mahkemesi izamı 
hakkındaki teklifinin reye vaz'edilmesini teklif 
ederim. 

Çorum 
Sıddık 

Riyaseti Celileye 
Mesele memaliki müstahlasada Hükümet kuv

vetinin vazifesini ifaya bihakkin iktidar kesbet-
mesindedir. Gerek Dahiliyenin, gerek Adliye
nin memaliki mezkûrede kanun ahkâmını ifa ve 
tatbik ettirecek vesaiti muntazama ve teşkilâtı 
kâfiye yapılması lâzımdır." Ve bu vasaiti vücut-
landırıp işletinceye kadar başlarında bulunulmak 
münasiptir. 

Her iki vekâletin vazaifi mezkûreyi ifa emrin
de salâhiyeti kanuniyelerinden fazla salâhiyete 
ihtiyaçları varsa mahallinden vâki olacak işarla
ra nazaran tezekkür ve halli mümkündür. Yok
sa idare vesaiti ve inzibat teşkilâtı ve adliye kuv
veti tezyit ve ıslah olunmadan fevkalâde bir teş
kil ile ıslahı ahval zahirîdir, muvakkattir, müsteb'-
attir. Memleketin esaslı bir âdil ve huzura ihti
yacı akdemdir. Binaenaleyh, Dahiliye, Adliye ve 
lazımsa Müdafaai Milliye vekillerinin havalii mez
kûrede vazaifi kanuniyelerini ifa ve ikmale ve biz
zat teftişle ıslahı ahvale davet kılınmalarının ve 
fazla tahsisat ve salâhiyete lüzum görürlerse Mec
lise arz eylemelerinin kararlaştırılarak ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif eylerim. 

Mersin 
Salâhaddin 

REİS — Şimdi efendim takrirler okundu. Bir 
kısım takrirler Abdülkadir Kemalî Beyin takri
rinin reye konulması hakkındadır. Salâhaddin 
Bey, vekilleri gerek idari tedbirler hakkında ol
sun, gerek..; 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Öyle şey 
olmaz. 

REİS — Beyim olup olmıyacağı reyinize mü
tevakkıftır. Evvel beevvel salâhaddin Beyin tak
riri başka mahiyette olduğu için onu reye vaz et
mek mecburiyetindeyim. Şimdi o İstiklâl mahke
mesinin lüzumu olmadığına dairdir. (Ret ret sa-
daları) 

NECİB B. (Mardin) —- Reis Bey esası reye 
koyunuz. Tekrar okunmasına lüzum var mıdır? 
(Hayu; sadaları) 
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HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim İstiklâl 

mahkemeleri kabul edilmiştir. Onun reddini na
sıl reye koyacaksınız?. 

ABDÜLKADİR KEMAL B. (Kastamonu) — 
Reddedilirse bir daha müzakere edilmiyecek bir 
dereceye gelir. 

REİS — O bahsi diğerdir. Efendim Salâhad-
din Beyefendinin takririni reyi âlinize vaz'edi
yorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey bir kelime 
müsaade buyurulur mu? 

REİS — Neye dair? 
RAGIB B. (Kütahya) — Malûmuâlileri; dün 

ve bugün mevzuu müzakere Hükümetin lâyihai 
kanuniyesi olduğundan dolayı evvelâ onun reye 
konulması lâzımdır. Şimdiki takrirde mevzuubahs-
olan şeyler Abdülkadir Kemali Beyin teklifine 
binaen yazılmıştır. Abdülkadir Kemali Beyin tak
ririnin reddolunması için bu takrir reye konu
labilir. Bundan evvelki istihsal ettiğimiz ara bu 
mevzu üzerine değildir. 

REİS — İstiklâl mahkemelerinin aleyhinde 
bir takrirdir. Mevzuun aleyhinde olmak dola-
yısiyle dünkü ile mukayese edilemez efendim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Mevzuu müzake
re edilmiş ve kabul olunmuştur. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Canım; 
işte mevzuu müzakere olduğu için onun aley
hine verilen takrir reye konuluyor. 

REtS — İstiklâl mahkemelerinin lüzumu ol
madığına dair bir takrirdir. (Reye, sadaları) 
Salâhaddin Beyin takririni kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın! (Ret, ret, sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey bir kelime sbyliyeceğim; bu neti
ceye taallûku itibariyle fevkalâde haizi ehem
miyettir. Bugünün meselesi değildir. Şahsi ka
naatimce; bu, yeniden tekrar müzakereye mâni 
olur. Çünkü biz mahkemelerimizi her halde dü
zelteceğiz ve her halde bu şekilde devam ettir-
miyeceğiz. Rica ederim; bu, bugünün işi değil
dir. Reddedilirse altı ay müzakere edilemez. 

RElS — Salâhaddin Beyin takriri, Heyeti 
Vekilenin sevahatten, bilmem neden mpnedilme
sine dair değildir. Yalnız bu nokta, İstiklâl inalı-
kemelerine lüzum olmadığına dairdir. Diğer 
mütalâa Heveti Vekileyi ifayı vazifeden men-
etmez. Şimdi salâhaddin Beyin takririni kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Ret, kabil, ses
leri) Kabul edilmedi. 
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Şimdi diğer takrirlerden Abdülkadir Ke

mali Beyin takriri vardır. 
YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey benim 

takririm esasa taallûk ediyor. Benim takririm, 
Abdülkadir Kemali Beyin takririnin tadili ma
hiyetindedir. Evvelâ onu reye koyunuz. 

REİS — Efendim tâyini esami teklifi var
dır. Yasin Beyin takriri tadil mahiyetinde ol
duğu' için evvelâ onu reye koyacağım. (Esas 
kabul edilsin, sesleri) Esasın tadili hakkında 
takrir vardır. 

AVNt B. (Saruhan) — Ortada bülunmıyan 
esas tadil edilemez. Kabul edilmiş bir esas var 
mıdır ki, tadil ediliyor? 

REİS — Efendim, Yasin Beyin takriri esa
sa taallûk etmiyor, usulü müzakere haricinde
dir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Onun tâyini 
esami ile reye bırakılmasını teklif ediyorum. 
Abdülkadir Kemâli Beyin takriri kabul edil-
memişki onun tadilini mutazammın takriri re
ye koyasm. 

REİS — Efendim, Abdülkadir Kemali Be
yin takririnin tâyini esami ile reye vaz ı için 
on beş imzalı takrir var. (Hayır, sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yusuf Ziya Beyin imzası hâlâ baki midir? 

REtS _ Abdülkadir Kemali Beyin takriri 
hem istiklâl mahkemelerinin gönderilmesine ve 
hem de mmtakalar tefrik edilmesine dairdir. 
Her ikisini de reyi âlilerine vaz'ediyoıum. 
(Okunsun, sesleri) Bir daha okunsun. 

YASİN B. (Gazianteb) — Benim takririm 
usulü müzakereye ait değildir. Benim takririm 
Abdülkadir Kemali Beyin takririnin esasına ta
allûk eder bir mahiyettedir. Bendeniz esas iti
bariyle istiklâl mahkemelerinin gitmesi ve fa
kat mmtakalar meselesinin Hükümete tevdiini 
teklif ediyorum. Benimki tadil mahiyetindedir. 

REİS — Efendim bu iki ciheti ihtiva edi
yor. Evvelâ her iki cihetini de reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. (Okunsun, sesleri) istiklâl mah
kemelerinin gitmesi ve mmtakalarmın tâyinim 
arzu 'ederseniz ikisini de "birden reyi âlinize 
vaz'edeyim. (Hayır sesleri) Bir daha oikunuyor 
efendim, rica ederim dinleyin. 

(Abdülkadir Kemalî Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

— 2Q3~ 
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REİS — Efendim bu takrir üç ciheti ilhtiva 

ediyor. BİT defa İstiklâl m<alhlkeme®inin gönde-
rilmesii, ikincisi üç İstiklâl mahkemesinin gön
derilmesini, üçüncüsü de raunt akalar.. 

Bunların heyeti umumiyesini birden reye 
vaz'edemiyeeeğıim. (Birden besleri) 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Bendenizee 
efendini bu bir tekliftir. Bir defa İstiklâl mah
kemelerinin gönderilmesi, ondan sonra mana/tık 
ıries'elesi vardır. Bu, toptan bir takrirdir, yani 
takririn heyeti umumiy esidir. (Hayır »adaları) 

HÜSEYİN B. (Elâziiz) _ Efendim bu takrir 
ilki fılferaya aittir, fıkralar ayrı ayrıdır. 

REİS — Müsaade buyurunuz «fendim. Bir 
kanun vardır, bu kanuna nazaran bu mmtafca-
lann adedinin belli olması, bir de lüzumu olması 
meselesi, şimdi bunların bir de tâyini esami ile 
reye vaz ̂ edilmesi var. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey 
size veçiheyi biz mi vereceğiz, yoksa siz mi reye 
koyacaksınız? 

HÜSEYİN B. (Elâzfe) — Efendim Ya
sin Beyin takriri esasen İstiklâl mahkemele
rinin kabulüne dairdir. Rica edenim onu reye 
koyunuz^ O da'ha muıvafıktur. 

REİS — Efendim mevzuu müzakere olan 
Abdülkadir Kemali B'eyin takriri üç teklifi ih
tiva ediyor. Heyeti umumiyetimi tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz'edeceğim. (Tamam sesleri) 

Üç ciheti ayırdıktan sonra tâyini esamiyi de 
en staraya bırakmak mecburiyetindeyim. 

HÜSEYİN B. (Elâziiz) — Reis Beyefendi 
tâyini esami ile İstiklâl ma'hlkem'elerimn gönde
rilmesi reddedilirse ikinci ciheti rnevzunbahse-
dip de öonra ne suretle müzakere yapılacak? 

REİS — Evvel beevvel İstiklâl mahkemes
inin gönderilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırışın. Kabul edildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Elhamdülil-

REİS — Efendim şimdi ınalhkemielerin üç ol-
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masını kabul buyuranlar lûûtfen el kaldırsın. 
Kafbul edilmiştir. 

Abdülkadir Kemali Beyin takriri üçüncü ci
het mıntakalarm tâyini meselesidir. Bunu re
ye... (Onu Hükümete bırakalım sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ben de vazgeçiyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
YASİN B. (Oazianteb) — Reis Bey şimdi be

nim takririm mevzuuba'hisıtıir. Abdülkadir Kema
li Bey ımıntakalarm tâyinindeM tekliften vaz
geçtiler. Benim takririm mucibince mınıfcakalar 
Hükümet tarafından tâyin edilsin. Takririn bu 
suretle neye vaz'mı teklif ediyorum. 

REİS — Efendim mınltafcaların Hükümet ta-
rafından tâyinini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Bu cihet de kabul buyuruldu. Heyeti umu-
miyesiniiı tâyini esami ile reye koymaya mecbu
rum. (Olmaz sesleri1) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, Makamı 
Riyasetten kabul diye tefhim edilmıiştir. Bir da
ha tâyini esamiye lüzum yoktur. 

REİS — Efendim tâyini esamiden 'evvel o 
şartla reye vaz'ettim. Reyinizi istimale medbur-
sunuz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kabul 
•edildi dedikten sonra tâyini esalmiye lüzum var 
mı yal. . 

REİS — Efendim heyeti umumiyesini kabul 
buyuranlar beyaz, etmiyenler kırmızı rey vere
cektir. 

(Rev toplanmaya başlanmıştır.) 
REİS — Efendim reyini istimal buyurmıyan 

arkadaşlar lütfen istimal buyursun. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. Efendim ne-

ticci arayı arz ediyorum. 143 âza reye iştirak et
miş, 95 kabul, 31 ret, 10 müstenkif. Muamele Iba-
mıam değildir. İkinci Celsede reyi âlilerine vaz'e-
deeeğdm. On dakika istirahat buyurmak üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,00 

(İkinci celse küşadedilmemiştir.) 
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Memaliki müstahlasaya izam edilecek mahalâmi fevkalade hakkındaki lâyihanın heyeti umumi-

yesinin reddine dair takrire verilen reylerin neticesi 

(Takriri kabul edenler) 

Dr. Mustafa B. ('Kozan), Ahmed Nureddin 
Ef. (Batum), Necib B. (Mardin), Operatör 
Emin B. (Bursa), Yunus Nâdi B. (izmir), 
Şükrü Ef. (Karahisarı; Sahib), Hamdi Namık 
B. (izmit),. Tevfilk Ef. (Kângın), Şevki B. 
(içel), ismet B. (Çorum), Oevdet B. (Kütah
ya), Esad B. (Mardin), Şeyh Fikri Ef. (Gene), 
Sadeddin B. (Menteşe), Mahmud B. (Ergani), 
Aid Saib B. (Urfa), Rıza Vaınıık B. (Sinob), 
Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), ibrahim B. 
(Mardin), Fahreddin B. (Kars), Kâzım Kara-
ibekü* P§. (Edirne), Hulûsa Ef. (Kastamonu), 
Salih Ef. (Siird), Nuri B. (Bolu), Hafız ib
rahim Ef. (İsparta), Süleyman Sırrı B. (Yoz-
gad), Hüseyin Ef. (Kozan), Avni B. (Saru-
han), Abdülgani B. (Siverek), Tunalı Hilmi 
B. (Bolu), Taıhsin B. (Mara§), Abdülkadir 
Kemali B. (Kastamonu), Ali Rıza B. (istan
bul), Edhem B. (Mnteşe), Cavid B. (Kars), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), HaımM B. (Biga), Ali Vasıf B. 
(Gene), Haydar B. (Van), Naci B. (Elâziz), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Dr. Refik B. (Baye
zid), Halil Hulfci Ef. («Siird), Osman B. (Lâ-

Rifat B. (Konya), Atıf Ef. (Ankara), Rüs-
tem B. (Oltu), Halil B. (Ertuğrul), Abdullah 
Ef. (izmit), Necati Ef. (Lâzistan), Midhat M. 
(Mardin), Rıza B. (Yozgad), Salih Ef. (Erzu
rum), Celâleddin B. (Trabzon), Hakkı Hami 
B. (Sinob), Diyab Ağa (Dersim), Şükrü B. 
(istanbul), Hasib B. (Maraş), Celâl B. (Gene), 
Süleyman Necati B. (Erzurum), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Rifat B. (Kayseri), Osman 
Zeki B. (Kayseri), Besim Atalay B. (Kütahya), 
Sadullah B. (Bitlis), Salâhaddin B. (Mersin), 
Fikri Faik B. (Gene), Mustafa Vasfi B. (To-

Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), Abdullah Ef. 
(Bolu), Resul B. (Bitlis), Said B. (Kângın), 
Dursun B. (Çorum), Hacı Şükrü B. (Diyarbe-

zistan), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Ra-
sih Ef. (Antalya), Kâzını Pş. (Karesi), Nüz-
het Bv (Ergani), Tevfik B. (Erzincan), Ham
di B. (Gene), Ali Rıza B. (Kam), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Necip B. (Ertuğrul), ihsan B. 
(Cebelibereket), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Ali B. (Karahisarı Sahib), ibrahim Süreyya 
B. (Sarühan), Neemeddin B. (Sdıird), Hüsrev 
Sami B. (Eskişehir), Tahir Ef. (Kângın), Der
viş B. (Bitlis), Hüseyin Necati B. (Bursa), 
Numan Usta (istanbul), Şükrü B, (Bolu), 
Hüseyin B. (Elâz'iz), Kadri B. (Siird), Ali 
Fuad Pş. ((Ankara), Hacı Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Abdullah 
Ef. (Sinob), Mehmed B. (Gümüşane), Derviş 
B. (Mardin), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), 
Mustafa Taka Ef. (Sivas), Sıddık B. (Çorum), 
Şevket B. (Sinob), Bekir Sıdkı Ef. (Siverek), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Yasin B. (Gazi-
anteh), Arif B. (istanbul), Hacı Ahmed Ham
di Ef. (Muş), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Hamdi B. (Canik), Âlim Ef. (Kayseri), Ah-
ımed B. (Yozgad), Ragıb B. (Gasianteib), Mus
tafa B. (Gümüşane), Muhiddin B. (Elâziz), 
Hafim B. (Çoram), Arif B (Bitlis) 

kir), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Behçet B. (Kân
gın) , Nebi lEf . (Karahisarı Sahib), Memduh 
Necdet B. (Karahisarı Şarki). 

(Takriri reddedenler) 

(Müstenkifler) 

kad), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Nusrat 
Ef. (Erzurum), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Cev-
ded B. (Kırşehir), Ruşen B. (Gümüşane), Mus
tafa B. (Dersim), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ka
sım B. (Muş), izzet B. (Tokad), Ömer Müm
taz B. (Ankara), Bahrî B. (Yozgad), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Mehmed Niyazi B. (Eski
şehir), Abdülgani B. (Muş), Ali Şükrü B. 
(Trabzon), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Şükrü B. (Canik), 
Sıdkı B. (Malatya), Rüşdü B. (Maraş), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Ali Vefa B. (Antalya), Ha
fız Hamdi B. (Biga) 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Hiyaneti vatanjyeden maznun Eskişehir dâ-

vavekillerinden Hafız Osman ve Söğüd kazası
nın Dudurga karyesinden Hüseyinoğlu İbrahim 
haklarında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye 

Memurin Muhakemat Encümeni intihabatı-
mn icrasına dair Aydın Mebusu Esad Efendi ile 
rüfekasmın takriri 

Ziraat Bankası Bütçe Kanununun tercihan 
müzakeresine dair Mardin Mebusu Necib Beyin 
takriri 

Halifei cedidin intihabı dolayısiyle Mısır 
Hızbülvatani Kâtibi Mehmed Zeki Ali Beyden 
mevrut telgrafın gönderildiğine dair Hariciye 
Vekâleti tezkeresi 

Yoklamanın sureti icrasına dair Kângırı Me
busu Hacı Tevfik Efendinin takriri 

Istihlâs münâsebetiyle mevrut telgraflar 
Hâkimiyeti Milliye münasebetiyle İstanbul 

Müstakil Sosyalist Fırkası Riyasetinden mevrut 
telgraf, 

Teceddüdü Hilâfet münasebetiyle mevrut tel
graflar 

Avans Kanununun harcırah maddesinin tef
sirine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

İkinci defa reye konacak mevad 
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki Abdülkadir 

Kemali Beyin takriri 

Müzakere edilecek mevad 
İstanbul memurini hakkında Avans Kanunu 

mmm> 

T. B. M, M, Matbaan 


