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B Î R Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat ; Saat : 1,40 

BEİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KATİPLER : Hüsnü Bey(Bltlis), Hakkı Bey( Van) 

<**m 

REİS — Efendim, celseyi açayorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Birinci ReisvekiLi Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Dahilî posta ücuratmm tadili hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine Posta lâyihai kanuniyesi Posta 
ve Telgraf Encümenine ,Kanunu Cezanın bi
rinci babının beşinci faslına müzeyyel mevad-
dm tadiline dair lâyihai kanuniye Adliye 
Encümenine, Müecceliyeti askeriye Kanunu
nun tefsirine dair îcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi Müdafaai Milliye Encümenine, Tuna-
lı Hilmi Beyin, imar Vekâleti teşkiline, Ar
tar Vergi ihdasına, Kastamonu Mebusu Ab-
dülkadir Kemali Beyle rüfekasımn, Ekmek
lerin tartılarak satılmascna, Dersim Mebusu 
Abdullah Tevfik Beyin, devairi resmiyede 
takibedilen evraka, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin, Belediye reislerinin Aşar iltizam etme
melerine, Saruhan Mebusu Necati Beyle rü
fekasımn, düşman tahribatiıun telâfisine, 
Dersim mebuslarının Dersim mekâtibi ip-
tidaiyesi için bütçeye tahsisat ilâvesine, Di-
yarbekir Mebusu Kadri Beyle rüfekasımn 
Tahriri nüfus Kanununun tadiline dair Te
kâlifi kanuniyeleri Lâyiha Encümenine, Der
sim mebuslarının, Dersim'de temini inzibat 
ve asayişe dair temenni takrirleri Dahiliye 
Vekâletine, Elâziz - Dersim - Erzincan yol
larının turku umumiye meyanına ithaline 
ve Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin. 
Aydın hattının çifte hatta tebdiline dair temen

ni takrirleri Nafıa Vekâletine, Van Mebusu 
Hasan Sıddık Beyin, vilâyatı Şarkiye muha
cirleri hakkındaki temenni takriri Sıhhiye Ve
kâletine, Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Siverek'te bir Ziraat Mektebiyim Numune Çift
liği tesisine, Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Muş'a celbedilecek alâtı ziraiyeye dair te
menni takrirleri İktisat Vekâletine, Batum 
Mebusu Akif Beyle refikinin, Acara ahalisin
den yüz çocuğun Türkiye mekteplerine kabu
lüne dair temenni takriri Dahiliye ve Sıhhiye 
vekâletlerine", Erzincan Mebusu Tevfik Beyle 
rüfekasımn, vilâyatı Şarkiye muhacirlerinin 
dört ay askerlikten tecillerine dair temenni 
takriri Müdafaai Milliye Vekâletine, Memurin 
Muhakemat Encümeninin tesbiti vazaifi hak
kında Encümen Riyasetinin tezkeresi Dahili
ye Encümenine, Ertuğrul Mebusu Necib Be
yin, jandarmalara dair temenni takriri Dahi
liye Vekâletine, İzmit Mebusu S i m Beyin, 
Adapazarı fabrikasına dair temenni takriri Ma
liye ve Müdafaai Milliye vekâletlerine, hiya-
ueti vataniyeden mahkûm, Hafız Muhiddiı», 
Hasan efendilerle Numan Hoca, Simavlı Hacı 
Mehmed ve Ali Onbaşı haklarında Adliye 
Vekâletinden mevrut altı kıta evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine havale edildi." Mezuniyet 
hakkındaki Divanı Riyaset kararları kabul edil
di. Burdur Mebusu Veli Beyin hastalığına 
binaen bir ay mezuniyeti hakkındaki Divan 
kararı dahi kabul olundu ve teneffüs için 
Celso tatil olundu. 

İkinci Cetee 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat ve Dördüncü İçtima Se-
' nesi münasebetiyle Ankara'da mukim süfera 

ve mümessiller tarafından gönderilen tebrik-
nâmeler kıraat ve cevap yazılması tensibedildi 
İktisat Kongresinin hitamına dair Kâzım 
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t : 8 21.3. 
Karabekir Paşadan mevrut telgraf okundu, t 
encümenlere şuabattan intihabedilen azanın ! 
esamisi tebliğ edilerek ve salona talik ve 
zapta derci karargir oldu. Şark Şimendiferleri 
bütçesi lâyihai kanuniyesiyle Nafıa Vekâleti 
bütçesine iki yüz bin lira tahsisat vaz'ma dair 
lâyiha her şeye tercihan müzakere edilerek j 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi (3) ret ve 
(4) müstenkife karşı (161) reyle, Nisabı müza
kere Kanununun iki maddesini muaddil lâ
yihai kanuniye dahi bilmüzakere ikinci mad
desi tadilen, diğer mevaddı aynen, * Heyeti 
Umumiyesi (53) ret ve (12) müstenkife karşı 
(129) reyle ve Meclis bütçesinin harcırah mad
desine tahsisat ilâvesine dair Kanun dahi mü- j 
zakere edilip maddeleri aynen ve heyeti umu- j 
miyesi (4) müstenkif ve (15) redde karşı (150) 
reyle îçabul edildi. Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin, âza mühassasatı seneviyesi-
nin dört taksitte itasına dair takriri dahi 
kabul olundu. Tam tahsisatla mezuniyetlerini 
temenni eden âzanm alelade mezuniyetleri 
kabul ve tahsisat hususunda Nisabı müzakere 
Kanunundan istifade edecekleri tebliğ edildi. 
Yalnız Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin iki ay 
fazla mezuniyeti tâyini esamiyle reye konul-
duysa da reylerde nisabı ekseriyet hâsıl ola- \ 
madı. Tekâlifi Milliye düyunatma ve İstanbul 
Avans Kanununun tefsirine dair levayihi kanu-
niyenin içtimai âtide tercihan müzakereleri ka
rargir oldu. Ve Martın 17 nci Cumartesi günü 
içtima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. j 

Kâtip Kâtip 
Reisisani Bitlis Van j 
AH Fuad Hüsnü Hakkı \ 

2. — SUALLER j 

i. — Maraş Mebusu Hasib Beyin, îzmir Yan
gını hakkındaki şayiaya dair sual takriri Ha
riciye Vekâletine havale edilmiştir ı 

REİS — Zaptı saibık hulâsası hakkında söz : 
istiyen var mı? Zaptı salbıkı aynen kabul eden- i 
ler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. Evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 
1, — Arazi Kanunnamesinin 23 ncü madde

siyle Tapu senedatı hakkındaki Talimatnamenin 
sekizinci bendinin tadiline dâir kanun lâyihası -

1339 C : 1 
REİS — fA razi Kanunnamesinin 23 ncü mad

desiyle Tapu senedatı hakkındaki Talimatname
nin sekizinci bendinin tadiline dair Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye Defteri Ha-
kani Encümenine. 

2. — Meleköy Telgraf Müdürü Receb Efen
dinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası 

REİS — Meleköy Telgraf Müdürü sabıkı 
Receb Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniyeyi Adliye Encümenine. 

3. — Müskirat imali maddesinden maznu-
nunaleyhima Geredeli Hasibe ile Dilber'in mü-
cazatı mahkûmu erinin aflarına dair kanun lâ
yihası 

4. — Kütahyanın Altıntaş karyesinden Ali-
oğlu Mahmud'un bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair kanun lâyihası 

REİS — Geıedeli Habibe ile Dilber'in af
larına ve Kütahya'nın Altıntaş karyesinden Ali-
oğlu Mehmud'iiiı bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair levayihi kanuniyeyi Adliye Encü
menine. 

5. — Usulü muhakematı cezaiye Kanununun 
yedinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

REİS — Usulü muhakematı cezaiye Kanu
nunun yedinci maddesinin tadiline dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Adliye 
Encümenine. 

6. — Tâbiiyet Kalemince alman Tasdik harç
larının beş misline iblâğına dair kanun lâyihası 

REİS — Tâbiiyet Kalemince alman Tasdik 
harçlarının bsş misline iblâğına dair lâyihai 
kanuniyeyi Muvazenei Maliye Encümenine 

7. —• Cinayetle gıyaben mahkûm olan eşhasa 
ait emvalin sureti idaresine dair kanun lâyihası 

REİS — Cinayetle gıyaben mahkûm eşhasa 
ait emvalin sureti idaresine dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyeyi Adliye Encü
menine. 

8. — Teşkilâtı mahakim ve Usulü muhake
matı cezaiye kanunlarının bâzı ahkâmının tadili 
ne dair kanun lâyihası 
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1 : 8 21.3 
RElS — Teşkilâtı mahakim ve Usulü mu-

hakematı cezaiye kanunlarının bâzı ahkâmının 
tadili hakkındaki lâyihai kanuniye Adliye En
cümenine. 

9. — Denizlili İbrahim Çavuş hakkındaki 
hükmün refine dair kanun lâyihası 

REÎS — Denizlili İbrahim Çavuş hakkındaki 
hükmün refine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniyeyi Adliye Encümenine. 

10. — Başçavuş Muavini Çerkez Receboğlu 
Mustafa hakkındaki hükmün refine dair kanun 
lâyihası 

REÎS — Başçavuş Muavini Çerkeşli Mustafa 
hakkındaki hükmün refine dair lâyihai kanuni
yeyi Adliye Encümenine. 

11. — Seyrisefain İdaresine 1339 senesi için 
avans itasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Seyrisefain İdaresine 1339 senesi 
iein avans itasına dair mevrut lâyihai kanuniye
yi Muvazenei Maliye Encümenine. 

12. — Evkaf İdaresinin üç aylık muvakkat 
bütçesine dair kanun lâyihası 

REİS — Evkaf Vekâletinin üç aylık muvak
kat bütçesinin gönderildiğine dair lâyihai kanu
niyeyi Muvazenei Maliye Encümenine. 

6. — TEZKERELER 

1. — Takdirname île taltif Kanununun tefsi
rine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Takdirname Kanununun tefsirine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi var, 
Müdafaai Milliye Encümenine. 

2. — Mâlûlini guzatm terfihi hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 

REİS — Mâlûlini guzatm terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi var, Müdafaai Milliye Encümenine. 

S. — Elcezire İstiklâl Mahkemesi Heyetinin 
Urfa'ya muvasalat eylediğine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Elcezire İstiklâl Mahkemesinin Ur
fa'ya muvasalat ettiğine dair Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi var : 

. 1339 C : 1 
12 . VII . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
29 . I .1339 tarih ve Zaptı Kavanin Müdi-

riyeti 2720/6626 numaralı tezkere cevabıdır. 
Elcezire İstiklâl Mahkemesi Heyetinin Mar

tın ikinci günü Urfa'ya muvasalat eyledikleri 
Urfa Mutasarrıflığının işarı cevabisine atfen 
Dahiliye Vekâletinin 7 Mart 1339 tarih ve 
957/7660 numaralı tezkeresinde bildirdiği mâ* 
ruzdur efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

5. — TEKLİFLER 

1. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Bir 
Şeref Madalyası ihdasına dair kanun teklifi 
(2/694) 

REÎS — Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Şeref Madalyası namiyle bir madalya ihdasına 
dair teklifi kanunisini lâyiha Encümenine 

2.— Ardahan Mebusu Server Beyin, Maden 
Ocaklarına dair kanun teklifi (2/695) 

REÎS — Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Maden ocaklarına dair olan lâyihai kanuniyesi 
var, Lâyiha Encümenine 

3. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Pet
rol imtiyazının sureti itası hakkında kanun tek
lifi (2/696) 

SEÎS — Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Petrol imtiyazatma dair teklifi kanunisi var, 
Lâyiha Encümenine 

4. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Ma
den ocaklariyle fabrikalarda Türk mühendisi 
istihdamına dair kanun lâyihası (2/697) 

REÎS — Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Fabrika ve Maden ocaklarında istihdam edilecek 
mühendislerin tâbiyetlerine dair teklifi kanu
nisi var, Lâyiha Encümenine 

5. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya iline celbedilecek su borularının Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun tekli
fi (2/698) , 

REÎS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be* 
yin, Konya'ya celbedilecek su için Avrupa'dan 

I getirtilecek su borularının Gümrük Resmin-
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den istisnasına dair teklifi kanunisi var, .Lâ
yiha Encümenine. 

6. — Bursa Mebusu Oparatör Emin Beyin, 
Trabzon Gönüllü Taburu Kumandanı sabıkı 
Atâ Efendiye muvasat faslından verilen maaşın 
hidematı vataniye tertibine nakline dair kanun 
teklifi (2/699) 

REÎS — Bursa Mebusu Oparatör Emin Be
yin, Trabzon Gönüllü Taburu Kumandanı Meh 
med Atâ Efendiye hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi var,Lâyihai 
Encümenine. 

• 7. — TAKRİRLER 

1. — Bayezid Mebusu §evket Beyin, Baye-
zid'de bir cami inşası için Evkaf bütçesine üç 
bin lira konulmasına dair takriri 

REÎS — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, 
Bayezidde bir cami inşası için Evkaf bütçesi
ne üç bin lira vaz 'olunmasına dair temenni tak
riri var, Heyeti Vekileye. 

2. — Mardin Mebusu Necib Beyle rüfeka-
sının, çekirge itlafı için İktisat Vekaletine 30 
bin lira itasına dair takriri 

RElS — Çekirge itlafı için İktisat Vekâle
tine 30 bin lira itasına dair Mardin Mebusu 
Necib Beyle rüfekasının temenni takriri var He
yeti Vekile Riyasetine. 

3. — Bursa Mebusu Oparatör Emin Beyin, 
terfie müstahak olanların terfi ettirilmesine da
ir takriri 

RElS — Bursa Mebusu Oparatör Emin 
Beyin, müstahakkı terfi olanların terfi ettiril
mesine dair temenni takriri var, Heyeti Vekile
ye. 

4. — Bursa Mebusu Oparatör Emin Beyin, 
düşman tarafından zarar gören halka emvali 
metrukeden yardım yapılmasına dair takriri 

REÎS — Düşman tarafından zarar gören 
halka emvali metrukeden muavenet icrasına 
dair Oparatör Emin Beyin takriri var, Heye
ti Vekileye gönderiyoruz. 

5. — Ardahan Mebusu Server Beyin, Bal
talık Kanununun süratle müzakere edilmesine 
dair takriri 

.1339 C : 1 
REÎS — Ardahan Mebusu Server Beyin, 

Baltalık Kanununun süratle müzakeresine da
ir temenni takriri var. Baltalık Kanununun 
süratle müzakeresini teklifediyor. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
için bir âza intihabı 

REÎS — Muhakemat Heyetine bir azanın 
intihabı hakkında bir tezkere vardır. Malûmu-
âımız, sıra şimdi Mardin Mebusu Esad ı>eyın, 
dir. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırs,n. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Mebuslardan bâzılarına mezuniyet ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Şimdi efendim .mezuniyete ait Dî  
vam Riyaset kararları vardır. Onları okuyoruz : 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazereti sıh

hiye ve hususiyelerine mebni hizalarında gösteri
len müddetlerle mezun addedilmeleri Divanı Ri
yasetin 14 Mart 1339 tarihli üçüncü içtimaında 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REÎS — Efendim, Hüseyin Hüsnü Efendi 
İstanbul'un üç ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Refik Bey (Bayezid) üç ay mezuniyet istiyor, 
kabul edenler, lütfen el kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

Ziyaettin Bey (Sivas) m dört ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hasib Bey (Ma/aş) m dört ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Süleyman Necati Bey (Erzurum) un dört ay 
mezuniyet istiyor. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar, kabul edilmiştir. 

Emin Bey (Ergani) beş ay mezuniyet istiyor. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Ferid Bey (Çorum) un üç ay mezuniyetini 
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kabul edenler lütfen el kaldırışın. Kaimi edilmiş- I 
t ir efendim. I 

Hamdi Bey (Grene) üç ay mezuniyet istiyor, j 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil/miş-
tir. 

Ethem Fehmi Bey (Menteşe) nin üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. 
Kalbul edilmiştir. | 

Cevdet Bey (Kırşehir) temdiden bir ay isti- I 
yor. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim İsparta Mebusu Cemal Paşa, üç ay 
mezuniyet istiyor. Kalbul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı devam etmekte bulunan De
nizli Mebusu Hakkı Behic Beye kesbi afiyet edin
ceye kadar tam tahsisatla mezuniyet verilmesine 
dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Efendim; Denizli Mebusu Hakkı Be
hic Bey hakkında Divanı Riyaset kararı vardır. 
Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Henüz kesibi afiyet edemediğinden altı ay da

ha mezun addine dair Denizli Mebusu Hakkı Be-
hiç Beyin taikririyle sureti musaddakası merbut 
tabip raporu Divanı Riyasetin 14 Mart 133-9 
'tarihli üçüncü içtimamda tezekkür olunmuş 
ve mumaileyhin müptelâ olduğu za'fı sadri ve 
hezali asabi dolayısiyle emsali misillû kesbi 
afiyet edinceye kadar 1 Mart 1339 tarihinden 
itibaren tam tahsisatla mezan addi tensibedil-
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

RElS — Efendim, Denizli Mebusu Hakkı 
Behiç Bey hakkındaki Divan kararını kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı-
sesleri), (Ret sesleri), (Hasta, hasta sesleri) 

(Denizli Mebusu Hakkı Behic Beyin mezu- ! 
niyeti hakkındaki Divanı Riyaset kararaı tek- I 
rar okundu.) 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Paşam, bilâmüddet mezuniyet muvafık değil
dir. Mademki kendisi altı ay mezuniyet isti
yor, binaenaleyh altı ay müddetle mezun adde
dilsin. Eğer kesbi afiyet etmezse tekrar mezu
niyet alır efendim. (Hayır, hayır sesleri) Çok | 
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rica ederim, müsaade buyuran. Bilâmüddet 
mezuniyet 'çığırını açmıyalım. Bu, asla muva
fık değildir. 

. DOKTOR REFİK B. (Bayezid) — Emsali 
var. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Hayır efendim, hattâ geçen sene bilâmüddet 
mezuniyet verilmiyecektir, diye Meclisi Âlinin 
kararı vardır. 

OPERATÖR EMÎN B, (Bursa) — Bilâmüd
det mezuniyetler, şifa bulması uzun zamanla
ra mütevakkıf bâzı hastalıklara münhasırdır. 
Bu arkadaşımızın hastalığı da bu nevidendir* 
bunlar mahduttur. Doktorlar buna rapor ver
mişlerdir. Binaenaleyh bunun tedavisi uzun 
zamana mütevakkıftır. Bir defa Haydar Bey 
(Kütahya) ya da köyle muamele yapılmıştır. 
Bir de bu, ikidir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri, 
bu kabil ahvali sıhhiyesinden dolayı bilâmüd
det mezuniyet istiyenlerin irae edecekleri ra
por, hiç olmazsa dördü taşradan olmak ve 
dördü de Meclis tarafından olmak üzere sekiz 
tabip tarafından muayene edilerek onların 
vereceği rapora müsteniden olmalıdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bu mesele Divanda tezekkür edildiği zaman, 
arkadaşımızın müptelâ olduğu hastalığın, maal
esef cidden temadi edecek bir şekilde olduğu 
anlaşılmıştır. Bunun gibi bir daha vardır. 
Şimdi buna dair katî bir karar verecek olur
sanız daha iyi olacaktır. Tokad Mebusu îzzet 
Beyefendi de felce uğramıştır. Ne yapalım? 
Tabiî böyle olan arkadaşlarımıza mezuniyet 
vereceğiz ve inşallah kesbi afiyet ederler. Bur 
nu da diğerlerinden ayırmamanızı rica ederim. 

MEHMED ŞEREF B. (Edirne) — Efendim 
Hakkı Behic Beyin geçen seferde talebettiğj 
mezuniyet, yine bir rapora müstenidolarak, 
ifakat buluncaya kadar idi. Nasılsa. Meclis o 
vakit Haydar Bey (Kütahya) ya bilâmüddet 
izin verirken bunu altı ay olarak yapmış. Hal
buki doğru değildir. Düşünelim ki burada et
tiği hizmetler meydanda olmakla beraber, bu 
zat hasta olmuş, hastalığı iyi olduğu dakikada, 
arkadaşımız burada ispatı vücudedecek. Onun 
için «bilâmüddet» dersek hem Meclisi işgal et
memiş oluruz, hem de gayet doğru bir iş yap
mış oluruz. (Doğru sesleri) 
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REİS — Mesele tenevvür etmiştir. Divanın 

Hakkı Behiç Bey hakkında vermiş olduğu ka
r an reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Tokad Mebusu izzet Beyin bilâmüddet 
mezun sayılmasına dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Efendim Tokad Mebusu izzet Bey 
hakkında Divan kararı vardır : 

Heyeti Umumiyeye 
Tokad Mebusu îzzet Beyin sureti musadda

kası merbut tabip raporu mucibince felci nısfı 
tulânli eymene müptelâ olması hasebiyle bilâ 
müddet mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedil-
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur, efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim bu arkadaşımızın da vaziye
ti, Hakkı Behiç Beyinki gibidir. Binaenaleyh îz
zet Bey hakkındaki Divan kararını da reyi âlini
ze koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Eskişehir Mebusu Halil İbrahim Efen
dinin tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden 
mahsubedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİ3 — Eskşehir Mebusu Halil İbrahim Bey 
hakkında Divan karan var. Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Halife Hazretlerine Eımanatı Mübarekeyi tes

lim ve arzı biat etmek üzere Heyeti Celilece mün-
tahap Heyeti Mebuse meyanında İstanbul'a azi
met ettikten sonra rahatsızlığı hasebiyle Meclisi 
Âliye elli beş gün teahhurla iltihak ettiğinden 
bu müddetin sene zarfındaki mezuniyetine mah
subuna dair Eskişehir Mebusu Halil ibrahim 
Efendinin takriri Divanı Riyasetin 12 Mart 1339 
tarhli ikinci içtmamda tezekkür olunmuş ve sure
ti musaddakası merbut tabip raporu mucibince 
mumanleyhin rahatsızlığı hasebiyle tecavüz ettir
diği elli beş günün üçüncü içtima senesindeki me
zuniyeti mütebakiyesine mahsuben mezun addi 
tensibedilmiştir. efendim. 

13 Mart 1339 
T. B. M. Meclisi Reisisanisi 

Ali Fuad 
RE IS — Divan kararını kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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6. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin tecavüz 

ettirdiği müddetin mezuniyetinden mahsubedil-
mesine dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Kastamonu Mebusu Sabri Bey hak
kında Divanı Riyaset kararı var. Okunacak-. 

Heyeti Umumiyey* 
Bir haftalık mezuniyetinden avdetinde Mec

lisi Âliye yirmi sekiz gün tecavüzle iltihak et
tiğinden bu müddet için mezun addine dair Kas
tamonu Mebusu Sabri Beyin takriri Divanı Ri
yasetin 12 Mart 1339 tarihli ikinci içtimamda 
tezekkür olunmuş ve talebi veçhile yirmi sekiz 
günün üçüncü içtima senesi zarfındaki mezuni
yeti mütebakiyesine icrayı mahsubu tensibedil
miştir, efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

RE IS — Kastamonu Mebusu Sabri Bey hak
kındaki Divan, kararını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — Menteşe Mebusu Ethem Fehmi Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden mah-
subedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Menteşe Mebusu Ethem Fehmi Be
yin mezuniyeti hakkında Divanı Riyaset kararı 
var. Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Bir hafta mezuniyetle istanbul'a azimet ve 

yedi gün tecavüzle Meclisi Âliye iltihak eden 
Menteşe Mebusu Ethem Fehmi Beyin, rahatsız
lığı hasebiyle teahhurla iltihak ettiğinden bu müd
dete ait tahsisatının tam itasına ve bu müddet için 
mezun addine dair takriri ile sureti musaddakası 
merbut tabip raporu Divanı Riyasetin 12 Mart 
1339 tarihli ikinci içtimamda tezekkür olun
muş ve mezkûr müddet için tam tahsisat itası 
hakkındaki talebine imkânı kanuni bulunma
makla beraber üçüncü içtima senesindeki mezu
niyet matlubuna mahsuben yedi gün için mezun 
addi tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

13 . III . 1339 
T. B. M. Meclisi Reisisanisi 

Ali Fuad 
RElS — Efendim, Menteşe Mebusu Ethem 

Fehmi Bey hakkındaki Divan kararını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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4. — Ordunun 1339 senesi teşkilât kadroları ı emir ve müsaade buyrukuası arz ve istirham 

tesbit için Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma- olunur efendim. 
Uy e encümenlerinden icabeden zevatın gönderil- >, Müdafaai Milliye Vekili 
meşine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi Kâzım 

REÎS — Ordunun 1339 senesi teşkilât kad
rolarını tesbit için Müdafaai Milliye ve Muva
zenei Maliye encümenlerinden icabeden zevatın 
gönderilmesine dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinin tezkeresi vardır. Müdafaai Milliye Encü
menine gönderiyoruz. 

5. — İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumi-
yesi bütçesi hakkındaki kararın bir an evvel mü
zakere edilmesine dair Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi 

REÎS — İmalâtı Harbiye Fabrikaları Mü
düriyeti hakkındaki Kanunun bir an evvel mü
zakere edilmesine dair Müdafaai Milliye Vekâ
letinin tezkeresi var. Okunacak : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
imalâtı Harbiye Fabrikaları Müdüriyeti büt

çesinin Maliye Vekâleti tarafından fahiş bir su
rette tenzili hasebiyle Şarktaki iş ocağı, hızar 
fabrikası ve mensucat fabrikası ile bilâhara 
müdüriyeti mezkûreye tevdi edilen Karade
niz - Haliç dekovil hattının halen verilen avans 
ile işletilmesi imkânsız bir hale gelmiştir. Mü
dafaa! Milliye Encümenince bâzı müessesatm 
müstakil bir fabrikalar müdüriyetine raptı hak
kında verilen ve Heyeti Umumiyeye sevk edi
len kararın el'an kesbi katiyet eylememiş bu
lunması hasebiyle elyevm İmalâtı Harbiye Mü
düriyeti Umumiyesine merbut bulunan Kay
seri Mensucat Fabrikası, Kilimli ve Hacıbek
taş kömür ocakları ve derdesti tesis bulunan 
debbağ, ve kundura fabrikası ve İstanbul'daki 
Defterdar mensucat, Beykoz debbağ ve kun
dura, Nişantaşi ekmek, Unkapanı tahniye, 
Bahariye araba, Makrıköy bez fabrikalariyle, 
Ayazma ve Ağaçlı kömür ocak ve Bayramiç 
hızar tezgâhlarının şeraiti hâzıra dâhilinde ted
viri umuru, İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umu
misini mütereddit ve müşevveş bir vaziyette 
bırakmıştır. Bizzarure bunlar için de esaslı 
hiçbir teşebbüse girişilmemektedir. Marularz 
fabrika ve müessesatın senei haliyedeki faaliyet
lerinin temin edilebilmesi için Heyeti Umumi
yeye sevk edildiği arz edilen kararın müzake
resiyle bir an evvel iktisabı katiyet eylemesine 

REİS — Efendim, geçen seneden müdev-
ver, her şeye takdimen, tercihan müzakere 
edilecek ruznaımenin yedi numarası vardır. 
Onlar müzakere edilecektir. Bunu da müsaade 
ederseniz o mevaddan sonra her şeye takdimen 
ve tercihan müzakere olunacak olan mevaddın 
sekizinci numarasına ilâve edelim. Bunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, 8 nei olarak 
'kabul edilmiştir efendim. 

6'. — Cemiyetler Kanununa bir madde ilâve
sine dair kanun lâyihasının tesrii müzakeresine 
dair Sıhhiye/Vekâleti tezkeresi 

REİS — Cemiyetler Kanununa bir madde 
ilâvesi hakkındaki lâyihai kanuniyenin tesrii 
müzakeresine dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi 
var. Sıhhiye Encümenine gönderiyoruz. 

6". — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, hafta
da İH a ünün bütçe müzakeresine tahsisine dair 
takriri 

REİS —- Haftada iki günün bütçe müzakc-
sine tahsisi hakkındaki Cemil Beyin takriri var. 
Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Sulhun akdi ferdasında Meclisi Âlinin Dâ

vayı Millîsi hitama ermiş olacağından bizi is-
tilhlâf edecek M°clisi Âliye müzakeresi hitam 
bulmamış bir bütçe teslim etmemek üzere mü-
zakeratı üsbuiyemizin iki günün her halde büt
çe müzakeresine hasrını teklif eylerdim. 

17 Mart 1339 
Kütahya 

Cemil 

REİS — Cemil Beyin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

8. — İSTİZAH 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyle Canik Mebusu Nafiz Beyin, İspirtolu me-
vad hakkında Akşam Gazetesinde intişm* eden 
Nizamname hakkında İcra Vekilleri Heyeti Re
isi ile bilûmum vekillerden istizah takriri 
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BEİS ~- Aksara Gazetesinde intişar eden 

İspirtolu mevad hakkındaki Nizamname müna
sebetiyle Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali, Canik Mebusu Nafiz Beylerin Heyeti Ve
kile Reisi ile bilûmum vekillerden istizah tak
riri var. Malûmuâliniz, bu iki arkadaş burada 
mevcut değildir ve mezundurlar. Müsaade eder
seniz avdetlerinde reyinize vaz'ederiz. 

SIRRI B. (İzmit) —Nizamnamei Dahilî mu
cibince takrir okunur. Arkadaşlar isterse ka
bul eder, isterse kabul etmez. 

REİS — O halde Heyeti Umumiyece kabul 
edildikten sonra istizah bakidir. 

9. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ardahan'ın senei devriyei isühlâsı mü
nasebetiyle yapılan tezahürata dair mahallinden 
gelen telgraf 

REİS — Artvin'in senei devriyei istihlâsı 
münasebetiyle mahallinden mevrut telgraf var. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisine 
Bugün Artvin'in mukaddes Türkiye tara

fından işgalinin, esirlikten kurtulduğumuzun 
ikinci senesi dönüyor. Bugün bizim için müba
rek bayramdır. Halkımız hep toplandık kutlu-
ladık, tatlı hürriyetimizi kimseye kaptırmama
yı bir daha teyidettik. öz milletimizin imanı 
Misakı Millîmize nerede ne vakit bir yabancı 
ve zehirli el uzanırsa kırmak için Büyük Mecli
sin büyük ruhunun yılmaz evlâtları olduğumu
zu ve sizden başkasına fedakârlık etmiyeceği-
mizi, arz veçhile ilânını rica ederiz. 

Müdafaa! Hukuk Reisi Belediye Reisi 
Hasan Hasan Fehmi 

Tezahürat Heyetinden 
Ömer Kâmil 

REİS — Efendim müsaade ederseniz Di
vanı Riyasetçe münasip bir cevap verilir. 

13. — iptidai mektepleri hakkındaki Vergiye 
dair kânun lâyihası 

REİS — iptidaî mektepleri hakkındaki Ver
giye dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka-
nuniyeyi Maarif ve Muvazenei Maliye encümen
lerine gönderiyoruz. 

14. — Geçen sene sarf olunamıyam üsefa tah- I 
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sisatmın bu sene sarfına mezuniyet itasına dair 
kanun lâyihası 

"^ 
REİS — Geçen sene sarf olunamıyan üsera 

tahsisatının bu sene sarfına mezuniyet itasına 
dair lâyihai kanuniye var. Muvazenei Maliye 
Encümenine göndexiyoruz. 

7...— Rusya'dia bırakılıp Buhara ve Hıyve 
hükümetlerinde ifayi hizmet eden zâbitanm mu-
hassasatına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — Buhara'da kalmış olan zâbitanm 
tahsisatı meselesinin halline dair Heyeti Vekile 
Ryaseti tezkeresi var* Muvazenei Maliye Encü-
meıûno gönderiyoruz 

7. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle ar
kadaşlarının, bir haftalık tatil esnasında gidip 
de henüz gelmiyenler hakkında, Nizamname ah
kâmının tatbik edilmesine dair takriri 

REİS — Bir haftalık tatil esnasındaki mezu
niyetini tecavüz ettiren azayı kirama »da r Ka
resi Mebusu Basri Beyle rüfekasmm takriri var. 
Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Bir haftalık tatilden b listifade şuraya bu

raya gijlen arkadaşlarımızın elyevm avdet et
memesi yüzünden Mecliste ekseriyet hâsıl ola
mamış, masalihi ümmet sekteye uğramıştır. Te
lâfisi ve tamiri kaabil olamıyan bu vaziyet kar
şısında hiçomıazsa mezuniyetlerini tecavüz ettir
miş olan bu rüfekamız hakkında mezuniyet
lerini geçirenlere mütaalLk muamelenin 
icrası ve neticeanin Meclise alelesami arz husu
sunda nazarı dikkati âlilerini celbederiz. 

17 Mart 1339 

Koresi Toakd Lâz'stan 
Basri Mustafa Mehmed Necati 

Tokad Karesi 
Rif at ibrahim 

Karesi İstanbul 
Abdülgafur Hüseyin Hüsnü 

REİS — Efendim, takririn birinci kısmı, ki 
gayrimezun olanlar hakkındadır. Malûmuâliniz, 
Divanı Riyaset Nizamnamei Dahilîyi tatbik et
mektedir. Fakat alelesami ilâna bilmem lüzum 
var mı? (Hayır saılaları) Şu halde eleûsul şim
diye kadar yaytığımız muameleyi yaparız. 
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10. — BEYANAT 

1. — Ceza Kanununun birinci babının beşinci 
faslına müzeyyel kanunun kavanini harbiyeyi 
iptal edip etmiyeceğine dair Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşanın beyanatı ve bu hususta 
cereyan eden müzakere. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — Efendim, ruzname hakkmlda bâzı maru
zatım var. Malûmuâliniz olduğu veçhile geçen
lerde Hürriyeti şahsiye Kanunu namiyle bir 
kanun kabul buyuralmuştu. Bu kanun her ta
rafa olduğu gibi orduya da tebliğ edildi. Ordu 
içerisine şüpheli eşhasın girmesi ihtimaline bina
en ordudan bâzı müracaatl'er oldu. Eğer bu 
şüpheli eşhas bu kanundan istifade ederek ordu 
içerisine girerlerse birçok yolsuzluklara meyflan 
bırakılmış olacaktır. Gerçi kavanini harbiye, 
kavanini askeriye vakti seferde harb mıntaka
smda tamamen câri olmak iktiza ederse de ku
mandanlar burada da tereddüdediyorlar. (Niç/'n 
sadaları) Efendim, bu kanunun üçüncü madde
sinde 'deniyor ki, «işbu kanuna muhalif »olan 
mevaddı kanuniye ve nizamiye mülgadır.» Bu 
maddeden orda mıntakası dâhiline her hangi 
bir şahsın sellemehüsselâm girmesine mesağ var 
zannettiler. Aynı zamanda malûmuâliniz olduğu 
veçhile askerin tertibatı vardır. Meselâ ileri ka
rakol tertibatı vardır. Bu karakol tertibatında 
hattın bir tarafından diğer tarafına geçmek 
istiyen her hangi eşhas tevkif olunur. Buna bir 
defa dur ' îki defa dur! Üçüncü defa dur! De
nilir. Bandan S"ura oradan geçmek isterse, ateş 
edilir ve öldürülür. Fakat üçüncü maddede 
(mülgadır) denildiğine nazaran böyle zannet
tiler ve meseleyi bizden sordular. Bendeniz ve 
Fevzi Paşa meseleyi Heyeti Vekileye arz ettik. 
Heyeti Vekile arkadaşlarımızla beraber görüş
tük. Nihayet bâzı arkadaşlarımız dediler k i ; | 
belki bu madde kavanini askeriyeyi harb mın
takasmda tatbika mânidir. Bir kısmı dedi ki, 
değildir. Velhasıl ittifakı efkâr hâsıl olamadı. 
Ordu kumandanlarına bu bapta sarih bir emir 
veremedik. Nihayet Meclisi Âlinin icrai salâhi
yeti vardır. Bu hususta bize noktai nazarını 
bildirsin. Yani bu madde harb mıntakasmda j 
kavanini askerîj enin, karvanini harbiyenin tat- j 
bikme mâni midir, değil midir? Ve mesele de j 
müstaceldir. Orduya da müstacelen beyan et- | 
mek istiyoruz. Bu mesele hakkında her şeye * 
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takdim en Meclisi Âlinin noktai nazarını bugün 

. beyan etmesini rica ederim. 
REİS — Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz

retleri, vaktiyo kabul etmiş olduğunuz Masu
niyeti şahsiye Kanununun en sonundaki mad
de orduca tereddüdü mucibolmuştur, binaena
leyh bu tereddüdün Meclisi Âlice izalesini ri
ca ediyor ve hakikaten müstacelen halli lâzım 
bir meseledir. Bendenizin hatırımda kaldığına 
nazaran bu Masuniyeti şaıhsiye Kanunu Meclisi 
Âlinizce kabul ve münakaşa edildiği zaman bu
nun ordu mıntakası dâhilinde, harb mıntakası 
dâhilinde olan- kısımlara tesiri yoktur, denil
mişti. 

CEMİL B. ^Kütahya.) — Bu, zabıt ceride
lerinde de vardır. 

REÎâ — Binaenaleyh eğer arzu ederseniz 
Meclisi Âli tekrar müzaker'e eder ve kararını 
verir. Şu halde bu meseleyi reye vaz'edeeeğim. 
Bu bapta müzakereyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. 

HASİB B. (Maraş) — Müsaade buyurun 
Paşa Hazretleri, eğer bu kanunun müzakeresin
de geçan müzakereyi havi zabıtlar bu noktala
rı tenvir etmiyorsa yeniden bu noktalar üze
rinde münakaşa edelim. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
— Efendim arz ettim. Gerek zabıtlar, gerek 
eski kanunlar Adliye Vekili ve diğer arkadaş
ların muvacehesinde ariz ve âmik tetkik edil
di ve nihayet Meclisi Âlinin bu husustaki nok^ 
tai nazarını bilmek daha faideli olacaktır, den
di. Binaenaleyh bu bapta Meclisi Âli noktai 
nazarını bildirsir. ve bugün bir karar versin. 
Biz de orduya tebliğ ederiz. Biz katî bir ka
rar veremedik. Bunu istirham ediyoruz. 

HASÎB B. (Maraş) — Efendim, o gün 
bu Masuniyeti şahsiye Kanunu müzakere edi
lirken lâğvedilen maddei kanuniye, Memuri
nin usulü muhakematına aidolarak kabul edil
miştir. Diğer ahkâmı askeriye ve saire mevzuu-
bahsolmamıştır. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. —-• Müsaade buyurun efendim, arz edeyim. 
Kendi kanaatim de böyledir. Hattâ düşündüm. 
doğrudan doğruya bu emri vereyim ki, vak
ti seferde harb mıntakasmda kavanini har
biye caridir. Fakat arkadaşlarla görüştük. 
Arkadaşlardan bâzılan dediler ki, hayır iş 
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böyle değildir. Her halde Meclisi Âlinin nok-
tai nazarını bildirmesi lâzımdır. Onun üze
rine buraya geldim. Bendeniz de zatıâliniz 
gibi düşündüm. Fakat bu meselede ittifak ola
madı. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Ben
deniz anlıyorum ki, Meclisi Âli bunun şimdi 
müzakeresini arzu ediyor. Bunun şimdi müs-
tacelen müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

NECATI B. (Erzurum) — Böyle ceffelka
lem kabul etmek olamaz. Bunun tariki kanu
nisi vardır. Bir defa talepleri nedir? Tefsir 
•midir, nedir? Anlaşılmıyor. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas),— Efendim izah edeceğim. Mah-
suniyeti şahsiye yahut Hürriyeti şahsiye Ka
nunu diye ahiren Meclisi Âlice kabul edilen 
kanunun 3 ncü maddesinde sarahaten ifade 
ediliyor ki işbu kanun ahkâmına mugayir olan 
bilûmum mevaddı kanuniye ve nizamiye mül
gadır, deniliyor. Mutlakıyet vardır. Bu yüz
den idari birçok mehazir tevelüdetmiştir, an-
laşılmamazlık vardır, vuzuhsuzluk vardır. Bun
da katiyetle diğer kanunları tatbik etmek ce
saretini kendinde göremiyen memurin var
dır. 

HAFIZ HAMDİ Ef. (Biga) — Buna mu
halif olan şeyleri memurlar tabiî'bilirler. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim, buna 
her şey muhalif, diye kabul edenler de vardır, 
buna muhalif ne varsa şayanı kabul değildir, 
diyenler de vardır. Her yerde müfessir yok
tur. Bu itibarla birçok mahzurlar tevellüdet-
raiştir. Fakat idare ediliyor, izaha çalışılıyor 
ve saire ve saire. Ancak Hükümetimiz ve mil
letimiz hayati bir cidale karşı anüsellâh ola
rak duruyor, ordumuz vardır, Garp Cephemiz 
vardır. Düşmanla her noktada, denizde ve ka
rada hali temastadır. Seferher olan orduların 
emniyet tertibatını tesis ve tesbit için kavanin 
ve nizamatı askeriye vardır. Bu kanunlar Mec
lisi Âlinizee lâğvedilmediğinden makbul ve 
muteber olması lâzımdır ve bu kanunlar or
dularda tatbik edildiği zaman orduların em
niyet tertibatının tesisini kâfildir. Halbuki üçün
cü maddeyi görünce o madde onların mülga 
addedilmesi suretinde telâkki ediliyor. Yani 
Garp Cephesinin her noktasında ordularımız, 
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I muhasımlarımızla karada ve denizde hali te-
I maştadır. Bunun için kıtaatı askeriyeyi emni-
I yet tertibatından tecridetmek hiç şüphesiz kim-
I senin aklından geçmedi. Şu halde Heyeti Ve-
I kileniz teemmül etti. Aklıselim, vatanın mü-
I dafaası için zarureti hal, mecburiyet ve saire 
I emreder ki, bu kavanini askeriye tamamiyle 
I iner'i olacaktır. Halbuki müstemirren münaki-
I dolan Meclisi Âlinizin icrai salâhiyeti vardır 
I ve kanunun tefsir hakkı da ne bizde, ne de 
I başka kimselerdedir. Bu hak ancak Meclisi 
I Âlidedir. Bu zaruret karşısında Meclisi Âlinize 
L geldik, arzı halediyoruz ve zaman çok dardır. 
I Bu mesele kâfi derecede uzamıştır. Ordular 
I muallâkta kalamaz. Her trene binen, arabaya 
I binen ordunun içinden geçemez, bugün ise ge-

çiyo?. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Kimsenin geç-
tiği yoktur. 

RAUF B. (Devamla) — Hamdi Bey zan-
I nedersem Emniyeti Umumiye Müdürü değilsi-
I niz. Hükümetin istihbarat hususatı elinizde de

ğildir. Bendenize itimat buyurun, rica ederim. 
I Bugün bu meselenin intaç buyurulmasım teklif 
I ederim. Bir an evvel Ordu kumandanları mese-
I leye vâkıf bulunmuş olsunlar. 

SIRRI B. (İzmit) — Beyefendi, mütalâai 
âlilerine nazaran bu kanunun aleyhinde bulun
mak noktasından söylüyorsunuz. Halbuki bu 

I kanunun lehinde bulunan arkadaşlarınız da 
I vardır. Onların da noktai nazarını dinliydim. 

REİS — Rauf Beyefendi, bu sual değildir. 
RAUF- B. (Devamla) — Sırrı Beyefendinin 

I Heyeti Vekile müzakeratma iştirak ettiğini bil-
I miyorum ve benim fikrime muhalif arkadaşım 
I olduğunu da bilmiyorum. 

SIRRI B. (İzmit) — Şimdi Kâzım Paşa söy
ledi. 

RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
r Beyeefndi. Kâzım Paşa Hazretlerini bendeniz 

de d'Medi'm. Aleyhinde bulunan vardır, de
medi. Yalnız biz emir verebiliriz, veremeyiz, 

I noktasında tereddüdolduğunu söyledi. Niçin 
yanlış telâkki ediliyor? 

SIRRI B. (İzmit) — Bendenizin anladığım 
budur. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim, zabıt bu
radadır. Kâzım Paşa Hazretleri buradadır. Pa
şa Hazretlerinin ifadeleri bu hususta emir ve-

I rebilip veremiyeceğimiz noktasında ihtilâf ol-
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duğunu söylediler. Zabıtlar buradadır. Niçin 
başka türlü düşünmek istiyorsunuz? 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Kavanini 
askeriye muattal kaldı, buyurdular. Bu kanu
nun üçüncü maddesi mucibince onlar muattal 
kalırsa Divanı Harbi askerîler var mıdır, yok 
mudur? 

RAUF B. (Devamla) — Mesele kavanini as
keriye tatbik olunmuyor, falan şeklinde değil
dir. Dâhilen ordu çok kuvvetlidir. Harice karşı 
tertibatına sahiptir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — .Sualim 
öyle delildir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
Heyeti Celile ve Türkive halkı bu kanun üze
rinde gayet hassastır. Her türlü nıkatı nazarı 
bunun muhafazasında görmüş ve öyle sarılmış
tır. Tabiîdir ki, arkadaşlarımızın gösterdiği he
yecan pek haklıdır. Tabiîdir ki, hürriyetperver 
vekil arkadaşlarımızda bu aşk ve iman 'belki 
yirmi seneden (beri kaynamaktadır. Bunun hi
lafını kendilerinde tasavvur etmiyorum. Yal
nız istenilen ş^v yine meehulât tarzındadır. 
Görüvomz ki. Heveti Vekile bunun için müra
caat ederek bir karar talebediyor ve istedikleri 
kararda gavet elâstikî bir şev, harb muıtaka-
sında kavanini harbivenin tatbik edilir» edil-
miyecep-i. Keşke efendiler, Heveti Vekilinin 
mukaddema bu kamımı iptal ve lâğvedecek bir 
mahiyette bize teklifleri olmasaydı o zaman hiç 
kimse tereddüdetmez ve bunu çarçabuk çıkar
mak isterdi. Fakat Heyeti Vekile bu kanunun 
hini tanziminde bilfiil muhalefet ettikleri gibi 
kanun nesir ve ilân edildikten sonra onu lâğv
edecek, ıskat edecek bir tadilname tanzim edip 
gönderdiler. İki hafta tehir ettiler. Maalesef ta
rihini değiştiremediler. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Gelecektir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Arz et
tim, geldi ve gördük. Hürriyetperver Hükümet
ten istirham ederiz ki, Heyeti Celile de ordusu 
hakkında kendileri kadar hassastır. Ordunun 
arasına casus girmesi, cepheye mechulülhüvyi-
ye insanların geçmesi gibi hususat bizce şayanı 
tecviz bir mahiyette olmadığı gibi bu mesele 
esasen o kanunun dairei şümulü haricindedir. 
Yalnız şunu temenni ederim ki, o elâstiki söz
leriyle harb mıntakasında kavanini harbiye 
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I tatbik edilsin mi, edilmesin mi? Dedikleri o ka

nunlar hangi kanunlardır ki; acaba Hürriyeti 
şahsiye Kanununun hangi maddesini tağyir edi
yor, bu bizce malûm mu? Bizi meçhulâttan meç-
hulâta götürmek ve esasen de evvelce burada 
aleyhinde bulundukları için şimdiki teklifleri
nin o kanunu darbelemeye matuf olacağından 
bendeniz korkarım. Onun için temenni ederim 
ki, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bu 
kanunun hangi mesaili takyidettiğini ve bugün 
lâzimülicra olan ahkâmın hangi maddeler ol
ması lfızmıgeleceğini tefsir mahiyetinde bize 

* getirmiş olsaydılar, salim ve usule muvafık bir 
yoldan gitmiş olurduk. Görüyorum ki, talebet-
tikleri şeyi ne kendileri ve ne de icra Vekilleri 

I Reisi izah buyurabildiler. Muhalif kanunlar 
] vardır. Arz edeceğim. Meşhur Enver Paşa Ka

nunu vardır. Yani o teklif etmiştir, o askerî bir 
kanundur. Zannediyorum ki, bu gayet şümullü 
ve gavet vâsi bir kanundur. 

NECATI B. (Erzurum) — Meclisçe reddedil
miştir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Talepleri 
gavet vâsidir. Bslki on kanun vardır. Bunları bir 
anda iade ederseler o kanunun sebebi vaz'ı, bizim, 
burada çalıştıklarımız beyhude heder edilmiş 
olur. Bendeniz usul olarak şunu arz edeyim ki; 
bugün o derece tatbiki elzem görülen hangi mad
delerdir? Bu maddeleri bugün için ol<?un, bir en
cümene havale etmek fikrindeyiz. Böyle ceffel 
kalem burada icrai salâhiyetinize müsteniden hal
ledilmesini bendeniz muvafık görmüyorum. Bu 
ne ordunun harekâtını temin etmek içindir ne 
bir soy. Hürriyeti şahsiyeyi lalettayin' kuman
danların eline vererek ve halkı onların emrine 
tâbi kılarak o mukaddes perde arkasında zulüm 
ve işkenceli ahvale meydan vermektir. Buna mey
dan vermemek ise bizim vazifemizdir. Arz etti
ğim gibi meçhulden meçhule gitmekteyiz. Onun 
için rica ederim, bu kanunun dairei şümulünden 
çıkarmak istedikleri casus meselesi nedir? Mmta-
kai harb nereye derler? Ve bu kanunda ordunun 
harekâtına darbe indiren aksam hangi kısımdır? 
Bunlar hakkında ne gibi tertibat almak lâzımge-
lir; bunlar tasrih edilir, kanunlar böyle çıkar. 
Icraî hakkımız vardır diye sellemeüssetlâm meclisi 
idare kararı gibi noksan kanunlar buradan çıka
maz. Yalnız şunu hatırlarına getirtmek istiyorum; 
takyidetmek istedikleri Hürriyeti şahsiye Kanıı-

I -nu.-burada pek büyük bir cidal ile çıkmış bir ka-
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nundur. Onu iptal edecek, onu ve zihinlerimizde 
teşevvüş yaratıcı kararı hiç .anlıyamadum. Evet. 
Bu kanunun harb nımtakasmda şu ahkâmı muzir 
olabilir. Bunu Heyeti Vekile ile karşılaştırırız. 
Zannederim ki, biz bu kanunu yaparken ordu
nun emniyetini hiçbir zaman suiistimal hatıranı
za gelmemiştir. Bu yanlış anlaşılmıştır vevahut 
afi arma mağruren söylüyorum. Bununla Hürri
yeti şahsiye Kanununu çerçeve içine almak isti
yorlar, eğer maksat bu ise efendiler, bu kanunun 
hini müzakeresinde «Bu kanun alık?mı umumi-
yemizde mevcuttur. Lüzum yoktur» diye en ziya
de müdafaa eden Refik Şevket Bey arkadaşımıza 
tanen bendeniz de iştirak etnıistvm. Biz böyle 
kevfemettefak hareket edilsin diye düşünmüyoruz. 
E*er Heveti Vekile bunun tazyiki altına girdlk-
lerine kail oluyorlarsa buna hiçbir vakitte müsaa
de etmıeviz. Hürriyete sahibolan Heyeti Vekile de 
yarın bizim gibi mahkûmlar sırasına girerler. 
(Bravo sesleri) 

HEYETİ VEKİLE REÎSÎ RAUF B. (Si
vas) — Hüseyin Avni Beyin mahkûmiyetine di
yecek vok. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bugün 
müzakereve zemin olacak elde hiçbir madde yok
tur ve bövle bir müzakere Mecliste hiç acılma-
•nrrstır. B^vle menhulât ürerine müzakere olrrm. 
Üçüncü maddede, bu kanunim ahkâmına muhalif 
olan kavanin ve nizamat ımülgadır denivomraş. 
Ordn noktai nazarından mülga olanlar bizce meç
huldür» Bu kanunun ona şümulü voktur dive biz
den karar alırlarsa efendiler, o kanunun heveti 
umumiyesine veda ediniz. Çünkü bizim bir kanu
numuz vardı. Malûmuâlileri istiklâl mahkemeleri 
Kanununda «Kuvavı maddiye ve mânevi vei hü
kümeti tenkis edenler» diye bir madde. Dünvada 
bunun içinden çıkmanın imkânı yoktu. Beylerin 
istediği de onun gibi yapimaktır. Bir adamı mah
pus oluyor, hapislere tıkılıyor. Nitekim bir mu
tasarrıfı bir kumandan hapse tıkımştır. 

•MUSTAFA B. (Tokad) — Keyfî muamele 
yoktur. Artık kanuni muamele vardır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Çok rica 
ederiz, ordunun emniyeti hakkında ne gibi mad
de istiyorlarsa bunu teabit etsinler, getirsinler 
buraya. Bir günde Heyeti Celile osu geme?, bunu 
çıkarır. Fakat meçhulât üzerine ne miiz.gke.re ce
reyan eder ve ne de böyle bir kararın İttihazına 
lüzum vardır. 
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I İCRA VEKİLLERİ RElS l RAUF B. (Si

vas) — Efendim Hüseyin Avni Bey arkadaşımız 
zannederim ki, ordumuzda, cephelerde düşmanla 
musaraa ederek askerliği öğrenmiş bir arkadaşı
mızdır. Şimdi kavanini askeriye meehulümüzdür 
buyuruyorlar. Kendileri hem hükukşinastır, hem 
de kavanini askeriyeyi bildiklerini ben biliyorum. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Öyle de-' 
medim. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim hangi ka
nunların tatbikini istiyorlarsa bize izah etsin bu
yurdular. Orduların emniyet ve selâmeti için se
ferberlikte ve hali harbde mer'i kavanin ve ni
zamat vardır. Kendileri de onlar mülgadır diye 
itiraf buyuruyorlar ki, biz onların tatbikini isti
yoruz. Fazla bir şey değil. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) —Onlar ı 
getirin buraya. 

RAUF B. (Devamla) — Onları Şükrü Bey 
arkadaşımız kendileri de pek iyi bilirler. Dahi
liye Nizamnamesi, ileri Karakol Nizamnamesi, 
ve saire cilt, cilt kitaplardır. Arzu buyurduğu
nuz anda Askerî Kütüphaneden alır, Heyeti 
Aliyenize arz ve takdim ederiz. Talimatname
ler de dâhildir. Bu itibarla ferden ferda falan 
kanunun, falan, falan talimatnamenin tatbiki
ni istiyoruz demek ve karar almak imkân ve 
ihtimali yoktur. Bu herkesçe malûmdur ki ; 
harb halinde bulunan bir ordunun sefer halin
de bulunan bir ordunun bulunduğu mmtakaya, 
mıntakai harb denir. 

HAMDI B. (Biga) — Hepimiz seferber bu
lunuyoruz. Memleketin her tarafı mıntakai harb-
dir. 

RAUF B. (Devamla) — Hamdi Bey yine te
lâş ettiniz. Bir cephe vardır ve bir de cephe ge
risinde Erkânı Harbiyenin tâyin ettiği mınta
kai harb vardır. Bunun gayrı memlekette ah
vali âdiye cereyan etmektedir. Hamdi Beyin de
diği gibi hepimiz seferber ve her taraf mıntakai 
harb değildir. Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın 
dediği gibi, kendileri de mahkûm değildir. Dün
yanın en serbest insanıdır, hür insanıdır, çok 
kişiler gıpta ediyor bizim halimize, hürriyetimi
ze, buna itimat buyurunuz. Bu itibarla efendi
ler; mevzuubahsolan mesele mucibi endişe ola
cak kadar, vehmi mucibolacak kadar şümullü 
değildir. Hüseyin Avni Bey arkadaşımız istik
lâl mahkemelerini, kanonun «maddi ve mânevi» 

~ 95 ~ 

http://miiz.gke.re


1 : 8 21.3. 
cümlesinden çıkan mâna tarzında bir şey telâkki 
ediyorlar, öyle değildir. Lütfen kabul buyursun- , 

I 

lar ki, biz de kendileri kadar serbest yaşamayı I 
arzu eder insanlarız. Kendilerinin meydana ge- ; 
tirmekle iftihar ettikleri bir şeyi evlâ bittarîk 
bizim de istemiş olmamızdan endiışe buyurnıa-
smlar. Kendileri vehim sahibi de değildirler. 
Onun için açık konuşuyoruz. Tehlikeyi arz edi
yoruz. Ama fıkra fıkra söylesin derseniz tali
matların, , nizamnamelerin okunması lâzımdır. 
Fakat arz edeyim ki, bunun imkânı yoktur. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — Ha
yır efendim iki, üç maddeden ibarettir. 

RAUF B. (Devamla) — İçimizde güzide or
du kumandanlarımız vardır. İçimizde güzide 
fırka kumandanları, erkânıharb zâbitanımız 
vardır. Benden daha ziyade izah Duyurabilir
ler. Ömer Lûtfi Bey arkadaşımız, eğer iki üç 
madde ise çıkarlar, burada söylerler ve biz de 
işi burada bitiririz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahih) — 
Encümene verilir, encümende tetkik edilir. 

RAUF B. (Devamla) — Şu halde arkadaş
lar meselenin ruhu; ordumuzu yabancı temas
lardan, yabancı gözlerden siyanet etmekten 
başka bir şey değildir. Bizim teklifimiz mak
bul değilse Heyeti Âlinizin bu noktai nazar
dan teklif edeceği şekil şüphesiz kabul olu
nur, muteber olur. Ordu, bu milletin, selâme
ti arzu edilen milletindir. Heyeti Âliniz de mil
leti temsil ediyorsunuz. Karar verirsiniz, fakat 
ıica ederiz acele karar verin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Kabul buyurulan kanunun spn 
maddesi ki işbu kanuna muhalif olan kava-
nin ve nizamat mülgadır yolundaki maddedir. 
Bu madde hakkında mülhakatta memurinin 
tarzı, telâkkisi gayet yanlıştır. Fakat idari 
emirle bu yanlışlığı ıslah etmenin " imkân ve 
ihtimali yoktur. Bu kanun müzakere edilirken 
teklif eden arkadaşlarımızın hatırından geçti-
mi ki Tahsili Emval Kanunu mucibince Tah
sili Emval komisyonlarının ihzar müzekkere
leri, tevkif müzekkeresi mahiyetindedir. Vali
ler, bu kanun vardır, ben hapsaneye kimseyi 
kabul edemem diye iade (diyor. (Haciz var 
sesleri) Dinleyin efendim. Tahsili Emval Ka
nunu mucibince verilen haciznameyi icra ede
mem, kimsenin evine adam sokamam, zabıtayı 
teşvik edemem diyen valilerimiz mevcuttur. 
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NECATİ Ef. (Lâzistan) — Yaşasın böyle 

valiler. (Handeler) 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Gümrüklerde, gümrük hududu dâ
hilinde - ki muayyendir - her hangi bir mahal
de kaçak eşya olduğunu haber alan gümrük 
memurları Gümrük Kanununa tevfikan zabı
taya müracaat ederler. Mesken dahi olsa alel
ûsul oraya girilir, taharriyat yapılır. Bu gibi 
şeylerde de idare memurlarından alman cevap 
yine aynı suretle, Hürriyet Kanunu mânidir, 
muavenet edemeyiz şeklindedir. O kananım 
bunlara şümulü yoktur, mealindeki muhabereye 
karşı mülhakattan verilen cevap, son madde 
buna muhalif bilûmum kavanini ilga etmiştir, 
feshetmiştir, hapsi eşhas mutlaka mahkeme
den verilecek tevkif müzekkeresine veya 
hükme ve haciz keyfiyeti de icra dairesinden 
verilecek haciz kararma mütevakkıftır, binaen
aleyh, Tahsili Emval Kanununu tatbik edeme
yiz, mealindedir. Vakaa mahallerini de arz ede
yim : Konya'da olmuştur. Konya Valisi kanu
nun son maddesi mucibince ben icra edemem, 
diyor. Diğer mahaller de böyledir. 

Arkadaşlar. Hilafı kanun bir adamın tevkif 
edilmesini tervicedecek bir arkadaşınızın bu
lunduğuna dünyada ihtimal vermeyiz. Fakat 
kanunun tarzı tahririndeki teşevvüş izale edil
mek lâzımdır. Tefsirle mi yaparsınız1? Bu ka
nunun dairei şümulünde olan aksam ile diğer 
mevcudolan ve bu kanunun fesih ve iptal etme
diği kavanini tefsir etmelisiniz. Tefsiri son 
maddenin tadili ile mi yaparsınız1? Her ne su
retle yapacaksanız yapınız. Bendenizce mesele 
esaslı bir meseledir, yalnız ordu meselesi değil
dir. Bütün şuabatı idare, bütün memurlar bu 
kanunun tarzı telâkkisinden müteessirdir, muz-
tariptir. Bunun için bu meseleyi bir encümene 
verirsiniz. Encümen tetkik eder. Sarahaten 
hangi kanunlar feshedildi ise; şunlar feshedil
miş, hangileri 'baki ise şunlar da bakidir, der
siniz,-onlar tatbik olunur. Yoksa bu müphemi-
yet içerisinde arz ettiğim gibi idare muztarip-
tir, müteessirdir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Arkadaşlar, hakikaten bu kanun vuzuhu tâm 
ile ifade ve tahrir edilmiş değildir. Bunu da 
bâzı idare memurları çok fazla suiistimal ede
rek - Hasan Bey arkadaşımızın söylediği - gibi -
kimi, falan kanunu tatbik edecek miyiz? Fa-
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ianı tatbik etmiyeeek miyiz? Bilmem ne olmuş 
mudur? Diye birçok müracaatler oluyor. Vekâ
leti aidesi bunlara bilmuhabere lâzımgelen ce
vapları veriyor. 

Şimdi efendim, Kâzım Paşa Hazretlerinin 
bahis buyurdukları ordu harekâtını tahdit ve 
takyidetmesi meselesi, benim noktai nazarıma 
göre bu kanunda, bu hususta vuzuhu tâm var
dır. Ve ordu harekâtına ilişir bir noktası yok
tur. (Bravo, sesleri) Eğer bir ordu kumandanı
nın mmtakai harb dâhilinde casus olduğu şüpheli 
olan eşhası veya diğer muzır eşhası takip için 
kavanin ve nizamat varsa ve bu kanunu tatbik 
için salâhiyeti varsa bu kanun ona mâni değil
dir. îstihkâmat için nizamnameler vardır. Mmta
kai harb için kanunnameler vardır. Sonra harb 
limanları için ayrı bir kanun vardır. Esasen bu 
kanuna dikkat buyurulursa görülür k i ; hilafı 
kanun serbestii seyahati ihlâl edenler hakkın
dadır. Kanunun tarif ettiği surette seyahati 
tahdidedenler, bu kanun ile tecziye edilirler. 
Kanunun hilâfına yapılan ceraim ve nüfuzu me
muriyetini suiistimal için bu kanun ceza tâyin 
etmiştir. Mesele bundan ibarettir. Mucibi mü
zakere bir şey yoktur. Mademki, tereddüt bu
yurdular, Meclisin malûmatı dairesinde oldu. 
Bu suretle bu emri verebilirler. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Heyeti Vekile 
odalarında müzakere etsinler, burada değil... 

ADLÎYE VEKİLİ RÎFAT B. (Kayseri) — 
Diğer kısma gelince; hakikaten bâzı noktalarda 
vuzuh yoktur. Onun için mesele Adliye Encü
menine havale edilsin. Bu kanun üzerine bir 
izahname yazılır, bendeniz de bulunurum, o 
izahnameyi lâzımgelenlere tamim ederiz. 

(Muvafık, sesleri) 
MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 

Pş. — Meclisi Âli Adliye Vekilinin noktai na
zarında ise hakikaten mesele yoktur. Meclisi 
Âli eğer bu fikirde ise reyini ihsas eder, mesele 
bitmiş olur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, bu 
kanunun mahiyeti hakkında Adliye Vekili Muh
teremi Beyefendi izahat verdiler. Zannederim 
ki, bu izahat meseleyi halletmek için kâfidir. 
Çünkü, bu ka%un, kanuni olan muamelâtı tavik 
için yapılmamıştır. Gayrikanuni olan muamelâ
tın önüne geçmek için yapılmıştır. Serbestii se
yahat meselesi; gayrikanuni bir şekilde duçarı 
tavik ve haleldar olmamalıdır. Fakat kanuni 

. 1339 C : 1 
olan hususatta herkes kanun dairesinde vazife
sini ifa eder. 

Ordunun emniyeti buyurdular. Ben zannedi
yorum ki, bu kanun ordunun emniyetini de kâ-
fildir. Müsaade buyurun, arz edeceğim, meselâ : 
Farz edelim ki, cephede, manatıkı harbiyenin 
bir yerinde bir cephanelik vardır. Bunun etra
fında askerler nöbet bekliyor. Biri ben h\y cep
haneliğe gireceğim mi, diyor? Bu kanun ile as-

l kerler bunu men edemiyor mu? Zannetmiyorum 
ki, böyle bir şey olsun. Sonra, siperler var, t'el 
örgüler var, veyahut bâzı tesisatı askeriye var. 
Halk zorla ben buradan geçeceğim, diyor da 
buna mâni olamıyorlar mı? Bu da değil. Yalnız 
bir cihet var ki, şimendiferlerle şoseler üzerinde 
yapılan seyahat alelade bir seyahattir. Bizim 
korktuğumuz; işini görmek için memleket dâhi
linde seyahat icra eden bir vatandaşın gayrika
nuni olarak önüne geçmek ve seyahatine mâni 
olmaktır. Meselâ : Ankara'daki işini takibet-
mek istiyen bir adamı Adapazarı'ndan buraya 
bırakmamışlar, göndermiyorlardı, bu kanun 
çıktıktan sonra elhamdülillah buraya çıkmış 
gelmiştir. Sebebi?. Sebebini kimse bilmiyor, 
onlar da bilmiyorlar. Çünkü şüpheli eşhastır. 
Çünkü şöyle imiş, böyle imiş.. î°»te bu kanunun 
istihdaf ettiği gaye. bhı şekilde halkın hürriye
ti harekâtını takyideden gayrikanuni harekâ
tın önüne geçmektir. Yoksa kanun ile mukay-
vedolan bir adam böyle bir muamelenin tatbi
kine kıyam ederse, onu tatbik için • ellerini tut
maz, menetmez. 

Sonra efendiler, ileriye bir casusluk mese
lesi sürülüyor. Rica ederim, eğer Hükümet: is
ter memurini askeriye, ister memurini mülki
ye, kim olursa olsun; her hangi bir şahsın ca
sus olduğundan şüphelenirse, onu cakibettirir. 
Fakat bu tekilde olmayıp da lplettnym s^n ca
sussun diye takibettirmek, yakalamak doğru 
değildir. Şimdi memleket dâhiline herkes ser
best giriyormuş, pekâlâ girebilir. Şüpheli eşhas 
için zannediyorum, bizim sivil memurlarımız 
vardır. Rica ederim, Hükümet bu memurlan 
kullanmayıp da dört beş memurun müşkülâta 
uğramaması için ve beş. on casusun memlekete 
girmesini meni için on milyon halkın serbestiyi
yim mi menedelim?' Bu doğru' değildir. "Bina
enaleyh Hükümetin aklına gelenler vardır. Hü
kümetten şüphelenmekte - ben kendi hesabıma 
açık söylüyorum - pek ziyade haklıyım. Çünkü 
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Hükümet bu kanunun müzakeresinde muhale
fet etmiştir. Sonra bu kanunun tebliğini tehir 
etmiştir ve tebliğinden evvel kanunu bilkuvve 
değil, bilfiil hükümden ıskadedecek bir tek
lifi kanuni yapmıştır. Binaenaleyh Hükümet 
samimî olarak bizden bir şey soruyor. Fakat 
ben şüpheleniyorum. Çünkü Hükümetin bu kâ
nunun müzakeresi esnasında aldığı vaziyetten 
daima şüpheliyim. 

Sonra müsaade buyurunuz, Hükümet, Tah
sili Emval Kanununu tatbik edemiyormuş, Hü
kümetin vazifesi nedir? Bunu anlamıyacak bir 
valiyi niçin kullanıyorlar? Gönderenler onlar 
değil midirler? (Kendi adamları sesleri) Bu 
kadar dirayetsiz olan bir valiye bu kadar ser
besti ver bak memleketin hali ne oluyor? (Bra
vo sesleri) 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Kanunun ibare
sine de biraz nazarı dikkatinizi celbederim. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Kanunun iba
resi bu şekilde çıkmıştır ve Meclisin ekseri
yeti ile çıkmıştır. Kabul ettiğiniz şekil budur 
ve bu da muta'dır. Onun için Hükümetin, bu
gün bilhassa Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin tarifi veçhile bunun tefsirine lü
zum yoktur. Meclis bunun hakkında hiçbir 
karar veremez ve vermesi de doğru değildir. 
Ancak usulü mevzua dairesinde encümene gi
der, gelir. Hakikaten tefsir edilecek bir şey 
varsa Hükümet Meclise gönderir. Encümene 
gider, encümende tefsir edilir, çıkar. Yoksa 
böyle bir karar çıkamaz. Hükümet hissiyatı
mızı anlamak istiyorsa elinde bulunan kanu
nun ahkâmı dairesinde vazifesini ifa eder, 'me
sele budur. 

REÎS — Efendim, ruznameye geçilmesi 
(hakkında birkaç takrir vardır. 

ŞEREF B. (Edirne) — Müzakerenin gayri-
kâfi olduğu hakkında söz isterim. Efendiler 
müzakere gayrikâfidir. 

RAGIB B. (Amasya) — Kifayeti müzake- * 
reye dair tahrirî bir talep yoktur. 

REÎS — Heyeti Celale bir karar vermiştir, 
müzakere açılmıştır ve müzakere de devam edi
yor. 

ŞEREr* B. (Edirne) — llgadim, müzakere 
gayrikâfidir. Meclisi Âliden Ibir kısım arka
daşlar, memlekette hürriyet ve masuniyeti şah-
siyenin memurların tahtı tesir ve tedhişinde 
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olduğundan bahsile bir kanım teklif etmişler, 
Meclis de kabul etmiştir. Binaenaleyh kanun, 
Meclisin hakkıdır. Heyeti Vekile, kanun mü
zakere edilirken, müdafaa edilirken mevkii 
itirazda bulunmuş veyahut diğer arkadaşlar 
mevkii itizalde bulunmuş; bu mevzuubahsol-
maz. Çünkü kanunu Meclis tasdik etmiştir. 
Mutaı . umumidir. Kanun bence kanundur. 
Kanunun üçüncü maddesi mucibince hiçbir tef
sire ihtiyaç yoktur. Mülga kelimesini hukuk 
noktasından izah etmek lâzımgelir. Mevzuatı 
hukukiyemizde mülga kelimesinin dairei şümu
lünü tetkika davet ederim. Kanunlar ya umu
mi veya ıhususi olur. Umumi kanunlarda mül
ga sözü mevzuuibahsolduğu vakitte o kanuna 
takaddüm eden kavanindeki ahkâm ve mevad-
dı ilga eder ve binaenaleyh ânı olur, fakat ka- , 
nun, hususi kanun olursa, hususi kanunda 
bu kanuna aidolan mevad mülga denildiği tak
dirde yalnız ona mütedair yapılmış bir kanım 
varsa işte ilga yalnız o kanuna taallûk eder. 
Binaenaleyh Meclisi Âliye bu teklifi yapan Mü
dafaai Milliye Vekili arkadaşımız paşa bu tek
lifi yapmazdan evvel bu kanun yapıldığı vakit
te Meclisin istihdaf ettiği gaye ne idi ise onu 
tetkik etmek lâzımgelirdi. Günkü efendiler, 
kanunu tefsir etmek için bütün dünyanın er
babı hukukunun nazarı dikkate alacalı bir 
'memba var; O memba da; bir kanım hangi 
Meclisi teşriîde mevzuubahsolıduğu vakitte o ka
nunun icabeden müdafaa ve itirazatmı derme-
yan ederken tahassul eden ictihadatm neticesi
dir. Hattâ dünyanın en mühim kanunu olan 
(Milliere) Kanunudur. Meclisi teşriîden n-
kan kısımları on sekiz cilttir ve bu gibi 'inesa-
ilde onlara müracaat edilir. Şu halde Paşa 
Hazretleri buraya gelip de hürriyeti sahsiyeve 
nafi olan bu kanun ordunun harekâtını trOı-
didediyor demezden evvel, o kanun hakkında 
burada cereyan eden müzalkeratı tetkik etmek 
ve söylenilen sözleri anlamak için zabıtları mü
talâa etmeleri lâzımgelirdi. 

Derecei saniyede kanun, mevzuatı askeri
yemizi ilga edecek mahiyette delildir. Günkü 
mevzuatı askeriyemizi ilga edecek sekil de yok
tur. Zira Kavanini Umumiyei İ^zaiveye tez-
yil edilen şu madde yalnız memlekette tered
düde düştüğü zannedilen masuniyet ve hürri
yeti sahsiyenin muhafaza edilmesi noktasına 
matuftur. Halbuki hali harbde aziz Türkiye'-
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nin namusunu müdafaa için toplanmış olan 
ordunun içine hiyanet saçmak için giren ada
mı o Mehmedçik esasen hiçbir kanunu dinle-
meksizin kendi vicdanından kopan bir hisle 
ortadan kaldırır. Onu 'bir kelp gibi öldürür 
ve bir kumandan, kavanini sabıkayı mülga 
addeden bu kanun kavanini mevzuai askeriye
yi ilga etmiştir, binaenaleyh ben bunu, bu 
casusu tevkif edemem diyemez. Hattâ yolda 
giderken cürüm irtikâlbetmiş her hangi bir şah
sı, her (hangi bir polis yakasından tutmadı
ğı halde vazifesini ifa etmemiş demektir. Son
ra falan maliye memuru falan malı tahsil 
etmediğinden dolayı ona kuvvei müselleha ter-
fi'k edilmesi lâzımken, o, hürriyeti Şahsiye 
Kanununa münafidir, ben yapamam diyen her 
hangi bir vali, jandarma kumandanı, muta
sarrıf, kaymakam veya kumandan, kim olur
sa olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
emrine tâbi olan her memur, memurdan ma-
dut değildir. (Bravo, sedaları) Ben hürriyet 
ve masuniyeti şahsiye Kanununu müdafaa et
mek için çıkmadım. Yalnız diyorum k i ; mev-
endolan kanun, yalnız ve yalnız hürriyeti 
şahsiye kanun fevkinde taarruza uğradığı va
kitte vaziyed edecektir. Halbuki dünyada 
herkes hürriyeti şahsiyeye, mala, cana, ırza, 
namusa taarruz edebilir Böyle olmasaydı, 
kanunun emirleri, nelhileri olmazdı. 

Su halde hürriyeti şahsiyeye tecavüz ede
cek 'bir adamı tasavvur etmek noktasından her 
hannri bir kumandanın bir casusu taHbetmemesi 
frThaf bir şey olur. Binaenalevh Kâzım Paşa 
Hazretlerinin verecekleri katî bir emir vardır.» 
«Kavanini mevzuai askeriye tamamiyle hâkim ve 
câridir.» Kavanini Askeriyeye muhalif hareket 
ve alman her türlü emniyet tertibatını ihlâl ede
cek her şahıs tamamiyle derdest edilir. Nitekim 
her han^i bir adam memleketin kavan'ni mevzu-
asma taarruz eden bir şahsı, her hangi bir zabı
ta memuru, taarruz ettiği dakikada onun yaka
sından tutacak olursa ve o efendi Hürriyeti Şah
siye Kanunu vardır, benim yakamdan tutamaz
sın diyecek olursa işte o zaman efendiler; bütün 
kuvvetimizle, kudretimizle müdafaa etmeye az
mettiğimiz Hürriyeti Şahsiye Kanununa bu ha
reket mugayirdir. Bunun için de vazifeye hür
metkar olmak lâzımdır ve buna hiç şüphe yok
tur. Nnsıj ki o -no]is onu yakasından tutarsa - ki 
o bir haktır - binaenaleyh mevzuubahis madde-
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nin, eğer dedikleri gibi birtakım mehazire - ki 
bence meçhuldür - istinaden tadili icabediyorsa 
buraya bu şekilde gelmemelidirler ve söylüyo
rum ki, arkadaşlar; bâzı kanunlarımız pek gü-

• zel olduğu halde, birinin bir takrir veriverme-
siyle ve hepimizin de bunu kabul edivermesiyle 
bence güzel işlerimizi tehir ediyoruz ve bu çok 

; defalar olmuştur. Bunun için bir Nizamnamei 
Dâhilimiz vardır. Nizamnamei Dahilîmizde mev-
cudolan usuller bize hakka musil olan yol
ları gösterir. Şayet bu kanun gayrikâfi ise Ni
zamnamei Dahilî mucibince müracaat edilir. 
O müracaat alelûsul merasim ve teşrifatı kanu-
niyesini ikmal ederek gelir ve bu kürsüde o ya
man bilmüzakere kanun olarak çıkar. Fakat 
mutlak olarak (Mülgadır) kelimesi hiçbir za
manda Kavanini Askeriyeye mugayir değildir. 
Bunun kavanini mevzuai askeriyeye taallûk 
eden bir noktası yoktur. Ta ki, bir kumandan 
bir mutasarrıfı - ki Giresun Mutasarrıfını bir 
kumandan hapsetmiş - bu suretle bir kumandan 
bir mutasarrıfı hapseder veya diğer biri döver
se; tabiîdir ki bu, kavanini mevzuaya muhalif
tir ve bu meselenin tefsir şeklinde Meclisi Âli
ye doğrudan doğruya sevkı, doğru değildir. Bu
nun için bir kanun mevcuttur. Eğer o kanun ba
ğıran bir ihtiyaca cevap vermiyorsa, onun tariki 
ihtiyacını tatmin edecek yol vardır ve o yolda 
gelir. Onun için bendeniz müzakereyi gayrikâ
fi buluyorum. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetini re
yi âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakerenin kifaye
ti kabul edilmiştir. 

Takrirler var. Onlar okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan tefsir meselesi hak

kında maksadı tesbit eder surette, bir talebi 
tahrirî mevcudolmadığmdan usulü müzakereye 
muhalif bulunan işbu talebin reddiyle ruzname-
ye geçilmesini teklif eylerim. 

21 Mart 1339 
Amasya 

Mehmed Ragıb 

Riyaseti Celileye 
Ordunun seferberlik ve harb halinde emni

yet ve inzibatini temin için mevcudolan kanun
ların tatbikine Hürriyeti Şahsiye Kanununun 

- » - - s - -
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üçüncü maddesi mâni değildir. Heyeti Ve&ileye 
bu yolda tebligat ifasını teklif ederim. 

21 Mart 1339 
Ergani 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Masuniyeti Şahsiye Kanunu kendi ahkâmına 

mugayir olan kavanini âdiyeyi iptal etmiştir. 
Kavanini harbiye kavanini istisnaiyeden oldu
ğundan Adliye Vekili Beyin de izah ettiği veç
hile onları hiçbir surette takyidetmez. Bu nok-
tai nazarın kabuliyle ruznameye geçilmesini tek
lif ederim. 

21 Mart 1339 
Cebelibereket 

Faik 

Riyaseti Celileye 
Ordu ve Cephe kumandanlarının kavanin ve 

nizamatı askeriye ile haiz oldukları salâhiyetle
ri Hürriyeti Şahsiye Kanunu takyidetmemiş ol
duğundan bu bapta karar ittihazına mahal ol
madığını ve ancak memurini idarenin tatbikat
ta gördükleri noksan ve ihtiyaçların tetkiki ile 
bir izahname kaleme alınıp Meclise arz etmek 
üzere Adliye Vekâletine havalesini teklif ede
riz. 

21 Mart 1339 
İsparta Mebusu Biga 

Tahir Hamdi 

REÎS — Efendim şimdi sıra ile takrirleri 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Zannederim ki, tak
rirlerin hulâsası şudur... 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim; birkaç tane takrir veril
miştir. Bu takrirlerden bir kısmı Vekâletin ar
zu ettiği şeyi tatmin ediyor. Bir kısmı kalsın 
diyor. Bâzıları da Hürriyet ve masuniyeti şah
siye Kanunu, kavanini askeriyenin tatbikine mâ
ni değildir tarzındadır. Bu bizini için kâfidir. 
Bendeniz bu kanaatte olduğumu arz etmiştim. 
Heyeti Celile de bu kanaatte ise bu mealdeki 
takrirleri kabul ederler. 

REÎS 
dim. 

Bir takrir daha var. Okunsun efen-

Riyaseti Celileye 
Adlîye Vekilinin izahatı veçhile ordu takyi

t t i lîizjjgjesie devam edeceğinden ruznamei mü-
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zakerata geçilmesini teklif eylerim. 

21 Mart 1339 
Çorum 
îsmet 

REÎS — Efendim bendeniz de şunu arz ede
yim : Zannediyorum ki, arkadaşların vermiş ol
duğu şu takrirler bir kere şu noktada toplanı
yor : Bir kısmı mevzuu müzakere bir şey yok
tur, bir kısmı da esasen Masuniyeti Şahsiye Ka
nunu kavaidi harbiyeyi takyidetmez diyor. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Kavanini 
harbiyeyi.., 

REÎS —• Evet efendim; kavanini harbiyeyi 
tahdidetmez diyorlar... 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
yalnız emniyet tertibatı için tereddüdetmişler-
dir. Mesele bu nokta hakkındadır. 

REÎS — Binaenaleyh bu takrirleri ikiye ayı
rıyorum. Bir kısmı mesele yoktur. Bir kısmı da 
Masuniyeti Şahsiye Kanunu kavanini harbiyeyi 
takyidetmez diyor. Şimdi... 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Bunlar reye 
konmaz efendim. 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) —- Malûmuâliniz 
bir kanundur, tefsir edilmelidir. 

REÎS — Evvelâ ruznameye geçilmesini reyi 
âlinize koyacağım. Ruznameye geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ RAUF 
B. (Sivas) — Pekâlâ, şimdi ne oldu efendim? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Ne oldu efendim? Netice nedir? 

REÎS — Efendim, mevzuu müzakere bir şey 
yoktur. Yani Hürriyet ve masuniyeti şahsiye 
Kanunu kavanini askeriye ve harbiyeyi tak-
yidedecek bir mahiyette değildir. 

HAMDÎ Ef. (Gene) — Diğer takrirleri de 
reye koyalım Paşam.. Kavanini harbiyeyi tak
yidetmez şeklinde takrirler vardı. Onları re
ye koyunuz. 

9. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin tam tah
sisatla mezuniyeti 

REÎS —-Efendim-, malûmuâliniz, geçen içti-
mada Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin tam tahsi
satla aldığı mezuniyet meselesini -reye koy
muştuk. Ekseriyet olmadığından ikinci defa 
reye koyacağız. 
• 8. — Gümüşane Mebusu Şükrü Beyin tam 

tahsisatla altı ay mezuniyeti. 

100 
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REÎS — Sonra efendim iki arkadaşımız 

daha vardır ki bunlar da tam tahsisatla mezu
niyet istiyorlar. Birisi Mehmed Şükrü Bey (Gü-
müşane), diğeri Ramiz Bey (Dersim).. Bunlar 
hasta olduklarından altışar ay mezuniyeti He
yeti Celilenizee kabul edildi. Şimdi tam tahsi
sat meselesini ayrı ayrı reye koyacağım. Şim
di Bolu Mebusu Fuad Beyin tam tahsisatla me-
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zuniyetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Reyleri
nizi lütfen istimal buyurunuz. 

Gümüşane Mebusu Mehmed Şükrü Bevin 
tahsisatı hakkında da reylerinizi lütfen istimal 
buyurunuz. 

Efendim istihsali âra hitam bulmuştur. Cel
seyi on dakika teneffüs etmek üzere tatilediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,12 

» • « 

ÎKÎNCt CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,50 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Hakkı Bey (Van) 

açıyorum. 

11. — MAZBATALAR 
1. — Maraş Mebusu Hasib Beyle rüfekası-

nın, Maraş İdadisi Riyaziye Muallimi Hayrul-
lah Efendi ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası (2/624) 

REİS — Efendim Maraş ladisi Ulûmu Riya
ziye Muallimi Hayrullah Efendi ailesine maaş 
tahsisine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var. Ruznameye alıyoruz. 

2. — Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi Büt
çe kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Seyrisefain bütçesi hakkında Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ruz-
namcya alıyoruz efendim. 

5. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Siverekli Süleymanoğlu Cemil hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim ekseriyet vardır. Celseyi kındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası var. Okunacaktır efendim. 

Heyeti Umumiyeye 
Zevcesi Kudret ve üvey kerimesi Hanım 

ve kayınvalidesi Ayşe 'yi ihnakan katil ve * hap-
sanede dahi Subhi Cuci'yi bittehevvür telef et
mek fiillerinden idama mahkûm edilip işbu 
mahkûmiyeti Heyeti Temyize Ceza Dairesinin 
24 Kânunuevvel 1338 tarih ve 3537/3530 nu-
maarlı ilâmiyle tasdik edilmiş olan Siverek'in 
Hayriye Mahallesinden Süleymanoğlu Cemil 
hakkındaki evrakı hükmiye Adliye Encüme
ninde tetkik ve mütalâa olundu. Merkum Ce
mil'in zevcesi Kudret'in münasebatı gayrimeş-
ruada bulunduğunun şüyuundan dolayı mez-
bureyi ve cürmün znhire çıkmamasını temin 
için üvey kerimesi Hanım ile vakanın ferdası 
şünü kerimesi maktule Kudret'i aramaya ge
len validesi Ayşe'yi ihnak ederek şeriki cürmü 
olup hadaseti sinni hasebiyle yedi buçuk sene 
hapsine karar verilmiş olan merkumun akra
basından Rekiroğlu Eyüb ile cenazelerini giz
ledikleri ve başkaca Cuci nam şahsı dahi hap-
sane derununda mütehevviren cerh ve katley-
lediğine dair tahassül eden delâili kanuniye ile 
merkum Cemil hakkında verilmiş olan mez
kûr idam hükmünün Mahkeme! Temyizce dahi 

REİS — İdama mahkûm Siverek'in Hay
riye Mahallesinden Süleymanoğlu Cemil hak-

- 1 0 1 — 
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Kâtip Âza 
İsparta Saruhpn 
Tahir 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahib 
Ali Sûru ci 
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uı-.v.i,-A -hi.iiği ve cezaimin tahfif veya affı 
için esbabı kanuniye de mevcudolmadığı cihet
im hükmü vâlmn alelûsul tenfizi lüzumunun 
Adliye Vekâletine tebliği zımmmda keyfiyetin 
Heyeit Umumiyeye arzına karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamut 

Kâtip Âza Âza 
îsm.rta Saruhan Karahisarı Şarki 
Tahir Refik Şevket Ali Süruri 

REÎ3 — Efendim, mazbata ok^ıdu. (İzahat 
"erilsin, sesleri'» Bu hüküm Mahk mei Temyiz
ce tasdik edilmiş ve berayı tasdi.-- Meclisi Âli
nize rrp]mistir. Mazbatada musar/ahtır, esbabı 
mu cib elidir. Binaenaleyh söz alan da yoktur. 
Adlive Encümeninin mazbatasın, reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Adliye Encümeni mazbatasını 
kabııl edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

<•*. — Trahr.onhı Mehmedonlu Ali'nin bakıyei 
müddeti cezaiuesmin affına dair kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Üc sene kürece mahkûm Vakfıke
bir kazasının Mîirta karyesinden Mahmudoğlu 
Ali'nin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Ahiz ve gasıp fiilinden sureti katiyede üç 

sene kürek cezasına mahkûm ve Ereğli Hapsa-
n^.irde mahpus bulunan Trabzon vilâyetinin 
Vakfıkebir kızanının Marta karyesinden Meh-
rnpd^^lu Ali'ni-» maluliyeti hasebiyle bakıyei 
müddetinin affına dair İcra Vekilleri Heyetin
den varidolan ^ .1 .1339 tarihli lâyihai kanuni
ye Adliye Encümeninde mütalâa ve tetkik olun
du. 

Cürrnü me^kfrdan dolayı 17 Haziran 1336 
tarihinde tevkif edilmiş olan merkum Ali'nin 
ikmali müddetini az bir müddet kalmış ise de 
lâyihaya, merbut muayene raporlarında derme-
yan edilen emrazı vahîmenin istilzam ettiği mü
lâhazatı fenniyeye binaen merkumun bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı lüzumunun Heyeti 
Umumiyeye arzına müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümc-ııi Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 

. __»-_ Ilamid 

REİS — Efendim, Mehmedoğlu Ali müdde
ti mahkûmiyetini ikmal etmezden evvel bakı
yei müddeti cezaiyesinin affını mucip marazla 
malûl olduğuna dair etıbbadan rapor alıyor 
ve encümen de affı tasvibediyor. Esasen bir 
usul kabul etimiştik ki, affa mütedair hususat-
ta maddei kanuniye tedvinine lüzum yoktur. 
Yalnız Adliye encümeni mazbatası kabul edi
lirse kâfidir, denilmişti. Binaenaleyh Adliye En
cümeni mazbatası okundu. Söz alan da yok. 
Mazbatayı reyi âlilerine vazediyorum. 

Mehmedoğlu Ali'nin bakıyei müddeti ceza
iyesinin affım kabul edenler lütfen el kaldır-
sın. Kabul edumıştir, efendim. 

5. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
^üleymanoalu Veli, Şarköylü Mehmedoğlu Hüse
yin ve rüfekası hakkındaki evrakı hükmiyenin 
n^nderüdimne dair Adline Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hivaneti vataniyeden idama mah
kûm Şarköylü Mehmedoğlu Hüseyin hakkında
ki evrakın Adliye Vekâletine iadesine dair Ad
liye Encümeni mazbatası var. 

Heyeti Umumiyeye 
Bilfiil hıyaneti vataniyede bulunmak Gür

cünden maznun ve idama mahkûm Şarköy 
kazasının Ursa nahivesi ahalisinden Mehmed
oğlu Hüseyin ve rüfekası hakkında kazayı mez
kûr Bidayet Ceza Mahkemesinden verilen hük
mü havi evrak encümenimizce mütalâa ve tet
kik olundu. 

Merkumun aleyhinde tatbik edilmiş olan 
Hıyaneti vataniye Kanununun Edirne vilâye
tinde neşir ve ilân edildiği anlaşılamadığından 
şayet ilân olunmamış ise vakanın nevi ve mahi
yetine göre adlî veya askerî mahkemelerce ka-
vaidi umumiye dairesinde takibat ifası iktiza 
edeceği Meclisi Âlinin 12 Şubat 3329 tarihli ka
rarı iktizasından olmakla merkum Hüsjeyin ve 
refikleri hakkında dahi kara:ı mezkûr daire
sinde muamele olunmak üzere mevdu evrakı 
hükmiyenin Adliye Vekâletine iadesi zımnında 
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Heyeti Umumvyeye arz 
karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi 

Canik 
Mermi e d Emin 

Kâtip 
İsparta 
Tahir 

Âza 
Karahişarı Şaıki 

Ali Sürııri 
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ve takdimine bilittifak 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Mamid 
Âza 

Saruhan 
Refik Şevket 

Âza 
Karahisarı Sahib 

REİS — Efendim, Encümenin mazbatası 
evrakın Adliye Vekâletine tevdiine dairdir ki, 
kavaidi umumiye dairesinde muamele yapılma
sı hakkın dadı:', mazbata hakkında söz istiyen 
yoktur. Adliye Encümeninin mazbatasını reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Evrakı hükmiyenin Ad
liye Vekâletine tevdiini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim bir mazbata daha var. Ruz-
namede yazılı değilse der.. 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun, 
ruznaracye alınmadan mazbatalar okunuyor. 

REÎS — Adliye Encümeninden gelen mazba
ta hukuku şahsiyeye taallûk ettiği için diğerle
rine tercihan ve takdimen okunması Meclisi Âli
nin kararı iktizasındandır. Onun için mazbatalar 
bu karara binaen okunmuştur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —• Usul hakkında söyliyeceğim. Efen
dim Tekâlifi Harbiye vesaiti nakliye bedelleri
nin sureti tediyesi hakkındaki Kanunu Meclisi 
Âli evvelce ruznamenin birinci numarasına al
dı. Vaktin darlığına mebrii o gün müzakere ede
medik. Adliye Encümeni mazbatası bir şahsın hu
kukuna taallûk eder. Fakat bu kanun bütün mil
letin hukukuna taallûk eden bir meseledir. Yani 
bugünü de Adliye Encümeninin mazbatalariyle 
geçirirsek ferdin hukukuna karşı bütün milletin 
hukukunu ihmal etmiş oluruz. Bu mazbataların 
müzakeresi eğer daha çok uzayacaksa bunu çıka
ralım. Mazbatalara sonra devam edelim. a 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Yalnız ara
da hayat meselesi var ki, telâfisi gayrikabildir. 

MALİYE VKİLİ HASAN FEHMİ B. — Bir 
iki saat veya bir gün sonra müzakeresinde bir 
?ark yoktur. Fakat milletin emvali alınmış, eline 
mazbata verilmesi. Malını haczetmek ve daha 
bilmem ne yapmak suretiyle üç sene mütema

diyen aldık. Bir defa vermek için bir kanun yak
tık. Elyevm müzakere edilemedi. Bir aydır bu 
kanun Meclisi Âlinizdedir. 

REÎS — Efendim usulü sabıkayı bozmak için 
sebep yoktur. Yalnız bir mazbata kalmıştır. Bi
naenaleyh her gün karar vermeye lüzum yoktur. 
Vekil Beyefendinin iddia ettikleri mesele ruz
namenin birinci numarasındadır. Yalnız İstida 
Encümeninden gelmiş bir mazbata ile diğer bir 
mazbata var, onlar okunacak. 

6. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Urkuş kadın hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Eskişehir Yunanlılar tarafından işgal olun

duğu sırada zevci Kütahyalı Hakkı Çavuş'un 
düşman eline geçmemek için hanesinin bahçesine 
sakladığı bomba ve silâh ve cephanesini düşma
na haber vererek zabıt ve müsaderesine ve mer
kum Hakkı Çavuşun Yunan Divanı Harbi ta
rafından dört sene mahkûmiyetine ve Yunan
istan'a nefi ve teb'idine sebebiyet veren zev
cesi Urkuş hakkında Eskişehir Bidayet Mahke
mesinde cereyan eden muhakemei vicahiye ne
ticesinde Hiyaneti vataniye Kanununun ikinci 
maddesi delaletiyle Kanunu Cezanın kırk beş 
ve kırk altıncı maddeelrine tatbikan tâyin edi
len on sene kürek cezasının üç sene kalebent
liğe tahviline dair sudur eden hükmün Adliye 
Encümeninde icra kılınan tetkikatında mezbu-
re hakkında delâili kanuniye mevcudolmadı-
ğmdan hükmü mezkûrun ref'ine dair tanzim ve 
Heyeti Umumiyeye takdim kılman mazbatanın 
hini müzakeresinde encümence bastu temhid-
edilen mütalâayı tazammun eden mazbata 
münderecatınm ademitasvibiyle tekrar encü
mene iade kılınması üzerine ikinci defa icra 
kılman tetkikatta mezburenin düşmana verdi
ği haber ve malûmat ile silâh ve cephanenin ele 
geçtiği ve bundan dolayı Hakkı Çavuşun mah
kûmiyeti vukubulduğu farz ve kabul edilse bile 
cürmün sureti iddia ile tahakkuk eden eşkâli 
kanuniyesine nazaran vakanın hiyaneti vata
niye mahiyetinde ad ve telâkki edilmesine im
kânı adlî mevcudolmadığmdan ve zatı mesele 
hiyaneti harbiye veyahut ızrarı nâs gibi vaka-' 
yii harbiyeden mâdut görüldüğünden lâhik 
olan hükmün ref iyle hakkında âdiyen takibat 
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icra edilmek üzere müddeiiumumiliğe lieclilir-
sal Adliye Vekâletine havalesi zımninde Heyeti 
Umumiyeye arzına müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 

Mehmed Emin Hâmid 
Kâtip Âza 
îsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahib 
Ali Süruri 

REÎS — Efendim, bu mazbata malûmuâliniz 
evvelce Heyeti Celilenize gelmiş, tasvibedilme-
miş, tekrar Adliye Encümenine gitmişti. Adliye 
Encümeni tekrar tetkikatta bulunuyor, yine 
eski noktai nazarını haklı görmekle beraber 
evrakın kavaidi umumiye dairesinde takibat 
icra edilmek üzere Adliye Vekâletine tevdiine 
karar veriyor. Mazbata hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) Adliye Encümeni maz
batasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim, evrakı Adliye Vekâletine 
tevdi ediyoruz. 

7. — Balâ kazası ahalisine ait yetmiş beş de
venin sahiplerine iadesine dair îstida Encüme
ni mazbatası 

REİS — Evrakı varide meyanmda bir de 
îstida Encümeni mazbatası vardır. O da okuna
caktır. 

Efendim, Balâ kazası ahalisine ait yetmiş beş 
devenin ashabına yedlen beyed ita ve teslimine 
dair olan İstida Encümeni mazbatası : 

Garp Cephesi Kumandanlığının 13 Ağustos 
1337 tarihli emri telgrafisi üzerine Balâ kazası 
Hükümeti vasatatiyle merbut ve musaddak def
terde müfredat ve esamisi muharrer yirmi yedi 
kişiden vazıyed suretiyle vesaiti nakliye na-
miyle bilâbedel alınıp Garp Cephesine mal edi
len yetmiş beş reis deveden elli dokuz re'si, 
ashabı nam ve hesabına vekâletleri olduklarını 
iddia ile meydana çıkmış olan Girzanlı Ahmed 
ve Said efendilere iadeten teslim edilmiş ise de 
bilâhara merkumamn mezkûr develeri ashabına 
teslimden imtina ve tesahüb iddiasını ileri sür
meleri yüzünden duçarı gadir ve îtisaf oldukla
rından bahsile istidayı hak ve adaleti havi olup 

1339 C : 2 
Makamı Âlii Riyasetten encümenimize havale 
buyurulan Bâlâ kazası ahalisinden Bağçetalak 
karyeli Abidin ve rüfekâsı imzalariyle mu
ta istidaname üzerine Müdafaai Milliye ve 
Dahiliye Vekaletleriyle cereyan eden mu
habere ve muameleyi mutazammın evrakı 
varide serapa mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. Evrakı mevcudeye göre icra kılman 
tetkikatı âmika neticesinde işbu mazbataya mer
but bulunduğu bâlâda zikrolunan Bâlâ kazası 
Tekâlifi Milliye Komisyonunun 31 Ağustos 
1337 tarihli defteri mucibince yirmi yedi kişiye 
aidolmak üzere umum kaza vesaiti nakliyesi 
namına alınıp cepheye mal edilen mezkûr yet
miş beş devenin 1338 senesi Ağustosu iptidala
rında artık istihdamına lüzum kalmadığını ve 
ashabına aynen iade ve teslimine karar veril
diğini istihbar etmiş olan Girzanlı Ahmed ve 
Bâlâlı Çerkeş Said efendiler zavallı halkın 
gaflet ve cehaletlerinden bilistifade onları mer
kezi kazaya celbederek; geçen sene Hükümet 
tarafından vazıyed edilip orduya gönderilen 
develerinizi ordudan kurtarmak üzere çalışaca
ğız, muvaffak olursak develerinizi seferberliğin 
sonuna kadar beher deveye beş lira ücret ver
mek şartiyle kendi nam ve hesabımıza çalıştı
racağız. Seferberliğin hitamında herkesin deve
sini aynen kendisine teslim edeceğiz, zemininde 
teklifte bulunurlar. Umumi seferberlikte bu gibi 
vaziyedlerin bir daha ashabına iadesi imkânını 
görmiyen sâf ahali bu deve işini ona kıyas ede
rek muvafakat eder. Yirmi yedi kişiden yirmi 
üçünün iımzalariyle elli beş deveve tafsilâtı mer>-

suta dairesinde 8 Ağustos 1338 tarihinde bir istikra 
senedi yapılır ve bu senet kazanın kâtibiadli 
mevcut iken her ne hal ise Kavmakamı kazanın 
şahsına tasdik ettirilir. Muamele şu veçhile hita-
me erdirdikten sonra Ahmed ve Said efendiler 
develeri cepheden istirdat için Müdafaai M ili ive 
Vekâletine müracaat ve bir emir istihsal ederek 
Garp Cephesinden otuz, Geyve'den sekiz ve vino 
Geyve'den yirmi bir - ki ceman elli dokuz reis 

deve üç defada istirdadolunur. Ancak keyfiyeti is
tirdat develerin eşkâl ve alâmat ve sinerine göre 
olmayıp aded üzerine icra edilir. Sebebi ise vak
tiyle Garp Cephesi mezkûr develeri sin, şekil ve 
alâmeti farikalariyle ve müfredat itibariyle kay-
detmeyip kaza vesaiti nakliyesi nam ve hesabına 
birkalem toptan kaydetmiş olmaktan mütevellit
tir. Maahaza kaza namına Garp Cephesine mal 
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edilmiş olan yetmiş beş reis deveden elli doku
zunun şeklen ve sinnen değil, aynen istirdadını 
gören sahibi hakikileri teyakkuz ederek develeri
nin kendilerine iade ve teslimini Ahmed ve Said 
efendilerden rica ve istirham eylemelerine rağ
men tesellüm imkânı hâsıl olamamasından dolayı 
mesele Meclisi Âliye intikal etmiştir. Girzanlı 
Ahmed ve Said efendilerin iddiasına ve evrakı 
müsbitesine gelince : Yukarda mufassalan arz 
edildiği üzere elli beş develik yirmi üç kişi na
mına bir istikra senedi ki, 8 Ağustos 1338 tari
hiyle müverrahtır. (İşbu, senedin Kaymakamı ka
za İsmail Hakkı mühür ve imzasiyle musaddak 
bulunmasından dolayı Müdafaai Milliyece deve
lerin iade muamelesine esas ittihaz olunmuştur.) 

Bundan başka ahalinin müracaati Tesmiyesin
den sonra Balâ'nın Girzanlı karyesinden Ahmed 
imzasiyle 14 Şubat 1339 tarihli bir defter daha 
vardır ki, bu defterde : 

Ordudan tesellüm ettikleri elli sekiz deve olarak 
. gösterilmiş ve bundan on re'sinin mali zatî oldu
ğu ve 29 re'sinin satınalmdığı ve on birinin de 
İade olunduğu ve yedisinin tahtı isticarda bulun
duğu ve bir re'sinin de sahibine iadesi muktazi 
idiğü muharrer bulunmuş olmakla beraber mez
kûr defter tarihinden mukaddem ve muahhar ol
mak üzere pulsuz, mühürsüz bâzı evrakı âdiye 
dahi encümene getirilmiş ise de gerek birinci se
net, gerekse ikinci defter, ve evrakı âdiyenin yek
diğerini mütenakız bulunduğu görülmüştür. 

Eşhası salisenin mahkemei aidesine hakkı mü-
"acaati baki kalmak üzere mezkûr develerin ciheti 
.skeriyece doğrudan doğruya ashabına teslimi 
usulen ve kaideten lâzım olduğuna encümenimiz 
kaani olduğundan müdahale ve mezkûr elli do
kuz deveye Müdafaai Milliyece numara vaz'ı ve 
kur'a keşide edilerek sahiplerine isabet, edecek 
numaraya göre damga vaz'mdan sonra ashabına 
yeden beyed teslim ettirilmesi ve işbu develerin 
keyfiyeti iaşesinden dolayı ashabından bir şey 
mutalobe edilmemesi ve sureti teslim ve tesellü
mü havi Balâ kazası Hükümet ve Ahzi Asker Şu
besinden müştereken musaddak bir tevzi defteri
nin Meclisi Âliye gönderilmesi ve işbu develer-
dan şimdiye kadar telef olanlar varsa bu da be
deli misil olarak takdir edilecek miktarın diğer 
devebr ashabına taksimen ve garameten tevzi ve 
tahsil olunarak mutazarrır olan deve sahiplerim1 

tesviye ve itası müttefikan takarrür etmiş oldu
ğundan borayı icra keyfiyetin Müdafaai Milliye 
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Vekâleti Celilesine havalesi zımnında işbu maz
bata Heyeti Umumiyei Celileye arz ve takdim kı
lınır. 
îstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum İsparta 
Mustafa Durak 
Kâtip Âza Aza 

Elâziz Ergani 
(Okunamadı) Mahmud 

Âza Âza 
Tökad * Ertuğrul 
Rifat Halil 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
izahat isteriz. 

ISTÎDA ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler müsaade 
buyurursanız hulasaten arz edeyim : 

Sakarya Harbi sıralarında orduca görülen lü
zum üzerine memleketin her tarafında, nasıl ki, 
vesaiti nakliye toplanmış ise Balâ'da da bu su
retle develer toplanmış... Hasan'dan bir deve, Hü
seyin'den bir deve, Fatma'dan, Ayşe'den birer 
deve alınarak bu suretle elli dokuz deve toplanıl
mış, orduya götürülmüş.. Orduda develer vazi
fesini ifa etmiş. Bilâhara muzafferiyetten sonra 
develerin iadesi tahakkuk etmiş.. Develerin asha
bına iadesi anlaşıldığı zaman bâzı şahsı salisler 
- ki, biz işin bu derecelerini bilmiyoruz - işin içe
risine girmiş, deve sahiplerine demişler k i ; biz 
sizin develerinizi ordudan kurtarabiliriz, alırız, 
fakat şu şartla ki ; siz bunları bize istikra edi
niz. Seferberliğin nihayetine kadar biz bu de
veleri işletelim, size üç beş lira da bir ücret 
verelim.. Şimdiye kadar ahaliden vesaiti nak
liye tarzında alman hayvanatın, bir daha 
kendilerine iade edildiğini görmiyen zavallı 
halk; acaba bir menfaat olur mu, olmaz mı? di
ye bu müracaata muvafakat etmişler. Netice 
itibariyle Müdafaai Milliyeye müracaat olun
muş ve o aralık deve sahipleri ile şahsı salisler 
arasında bir de senet tanzim edilmiş.. O senedi 
kaymakama götürmüşler ve kaymakamın huzu
runda tasdik ettirmişler. Artık biz bu işlerin 
daha derin safahatını bilmiyoruz. O senedi ala
rak Müdafaai Milliyeye götürmürsler, Müdafaai 
Milliye de o senedi kanuni bir şey tanıyarak 
v4aid Efendiye ve Ahmed Efendiye develerden 
l>ir kısmım vermiş, bu sırada develerin sahibi 
hakikileri işin şeklini anhyarak, kendileri Mü-
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dafaai Milliyeye müracaat etmişler. Müdafaai 
Milliye de develeri vermemiş. O zamandan son
ra develerin bir kısmı Said ve Ahmed efendiler
de, bir kısmı da bir yedieminde duruyor. Niha
yet bu evrak İstida Encümenine geliyor, istida 
Encümeni meselede bir haksızlık görüyor ve 
hulâsai karar olarak diyor ki : 

Bu develer nasıl ki, Ayşe'den, Fatma'dan, 
Hasan'dan, Hüseyin'den alınmıştır, bugün de 
bu develer Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüse
yin'e yeden beyed teslim edilmelidir. Adalet 
bunu iktiza ettirir. Arada başka bir şahsı salis 
varsa o da hakkını ihkak için mahkemei aidesi-
ne müracaat eder. Mesele bundan ibarettir. 

Yalnız şunu da izah edeyim ki : Develer bu
gün aynen mevcut değildir. Çünkü eşkâl ve 
alâmâtı farikası vaktiyle tesbit edilememiştir, 
bedelleri de yazılmamıştır. Müdafaai Milliye 
mevcut develerin içinden €n iyilerini seçerek 
adeden vermiştir. Bugün bu develerin aynen 
sahiplerine iadesi mümkün olamıyacağmdan 
Müdafaai Milliye ile görüşülmüştür. Müdafaai 
Milliyece develere birer damga vaz'edecekler, 
numara koyacaklar ve kendi menıurlariyle be
raber Bâlâ kazasında ve bir komisyon huzurun
da Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e tev
zi edip bir mazbata alacak ve buraya göndere
ceklerdir. Adalet de bunu icabettirir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
istida Encümeninin vazaifi kanuniyesi Nizamna
mede musârrahtır. Meclis, kavaninin göstermiş 
olduğu meraciin sonuncusudur. Her dâva sahibi 
kanunun gösterdiği mercilere müracaatten sonra 
Meclise müracaat edebilir. 

, DURAK B. (Erzurum) — Müracaat etmiş, 
ıben tafsil etmedim. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ictida 
Encümeni namına izahat veren Durak Beyefendi
nin bendenize ilham ettiği malûmata nazaran, Bâ
lâ kazasında muhtelif eşhastan muhtelif develer 
alınmış, sonra iki zat çıkmış; bunlara demiş ki; 
eğer siz develerinizi bana kiralarsanız ben deve
leri kurtarayım ve aynı. zamanda size ücret de ve
reyim ve Seferberliğin hitamında develeri iade 
edeyim. Deve sahipleri buna razüi olmuşlar ve bu 
adama bir senet vermişler. Bu adam da senedi 
Müdafaai Milliye Vekâletine gösterm;ş. Müdafaa: 

Milliye Vekâleti de bu develerden yirmi küsu
runu güya müstecir olduğunu zannettiği o zata 
teslim etmiş. Deve sahipleri develerinin kurta-
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rıldığını görmeleri üzerine Müdafaai Milliye Ve
kâletine müracaat etmiş, Müdafaai Milliye Vekâ
leti mütebaki develeri vermekten istinkâf etmiş, 
sahibi hak olanlar zuhur edinceye kadar bir yed
iemine vermiş. Şimdi istida Encümeni bu suret
le hakları meşkûk olan deve ashabının hukukunu 
t emi nen şu mazbatayı tanzim etmiş. Mazbatada 
dem'ş ki; Müdafaai Milliyenin elinde bulunan 
develerin numara vaz'ı ve kur'a keşidesi suretiy
le ashabına iadesi ve ellerjnde bulunmadığı za
manlar için kullananlar tarafından tazminat ve
rilmesi ve sonra bu develerin ahşabına tevzi edil
diğini mübeyyin bir cetvelin Meclisi Âliye gön
derilmesi ve şayet develerden telef olanlar varsa 
bunların da bedeli misillerinin alınarak develeri
ni aynen alamıyanlara itası yolunda karar ver
miştir. Şimdi bendeniz burada hukuku zayi olan 
adamlara elbette acırım. Fakat tarafeyn arasın
da akit ve imza edilmiş bir mukaveleyi iptal et
mek her halde bir hükmü hâkime mütevakkıftır. 
Ondan dolayıdır ki, bendeniz istikra senedinin 
iptaline aidolan muamelenin mutlaka, bir mahke
me karariyle olması lüzumuna kaaniim. 

DURAK B. (Erzurum) — Develeri mahke
me karariyle almadılar. 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Akdin 
sahih olup olmadığını anlamak için yine hâki ta 
kararı ister. Bendeniz iddia ediyorum ki, mah
kemeye bilmüracaa istifayı hukuk imkânı varken, 
aynen iadesi mümkün olanları aynen vermek, 
telef olanları bedelen ita eylemek husueunda ah
kâmı mevzual kanuni yem iz varken, bundan ayrı 
bir yol tutularak bir komisyon marifetiyle bir 
karar verdirmek ve bu kararın bir hükmü hâki
me iktiranı lâzım iken bunu ihmal etmek doğru 
değildir. Onun için bendenizce hukuka taallûk 
eden mesailin mahakimde halli lüzumunu ihmal 
etmemek lâzımdır. Binaenaleyh diyorum ki; it
tihaz edilen karar ahkâmı kanuniyemize gayri-
muvafıktır. Reddini teklif ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim hak
sızlık güneş gibi meydanda öyle gözünüze, vic
danınıza çarpıp dururken, meydanda mazlum ve 
masum deve sahipleri ağlayıp dururken, İstida 
Encümeninin, tam halk idaresine muvafık bir su
rette verdiği karar; usuli değildir, şeklî değildir, 
kanuni değildir diye bu meydandaki hakkın ip
taline gitmek zannederim ki, Meclisin, teşriî ve 
ierai salâhiyetleri nefsinde cemettiğini bizden 
daha iyi bilen Refik Şevket Beyin... 
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REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ama ka-

zai değil. 
HASAN BASRl B. (Devamla) — Buna iti

raz etmemesi lâzımgelirdi. Büyük Millet Meclisi 
hem teşriî, hem icraî, hem kazai salâhiyetlere 
maliktir. istida Encümeninin, salâhiyetinden ha
riç bir muamele yaptığını söylediler ve deve sa
hiplerinin meracii. aidesine müracaatleri lâzımge-
leceğini ifade ettiler. Ben hariçten pek kuvvetli 
işittiğime nazaran istida sahipleri, deve sahipleri 
her meracii kanuniyeye müracaat etmişlerdir. 
Hattâ Durak Beyefendinin buyurdukları eşhası 
salisenin tahakküm ve tegallübünden dolayı ma
hallî hükümeti idariyesi tarafından birçok gadir
lere mâruz kalmışlardır. Hallerini, şikâyetlerini 
hiçbir tarafa anlatamamışlar ve en nihayet son 
merci olan Büyük Millet Meclisine müracaat et
mişlerdir. istida Encümeninin tam salâhiyeti da
iresinde ve halkça verdiği bu kararı alkışlamamak 
kaabil değildir ve böyle mâkesi vicdana doğru 
akıp giden gizli feryatların meydana çıkması, 
zayi olan hakların ihkak edilmesi Büyük Millet 
Meclisinin vazaifi esasiyesindendir. istida Encü
meni vazifesini ifa ettiğinden dolayı ben bilhassa 
arzı teşekkür ederim. Efendiler deve hikâyesini 
rüfekayı muhterememizden zannederim ki, bir
çokları işitmiştir. Deve sahipleri memleketlerinin 
oldukça eşrafından iken, bugün tese'ül edecek ha
le gelmişlerdir. Bugün bunlar her gün Meclisin 
koridorlarında ağlıyarak dolaşıyorlar. Böyle mey
danda bariz ve güneş gibi bir hakikat dururken 
bu, usule muvafık değildir, bu kanuna muvafık 
değildir diye bir güneş gibi açık olan bu hakkı 
iptal etmek günahtır ve doğru değildir. Binaen
aleyh müzakere kâfidir, istida Encümeninin şu 
mazbatasının aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim de
ve meselesine mütaallik umumi ve hususi bâzı 
malûmatım var. Fakat bundan bahsetmiyeceğim. 
Yalnız mazbatadan bahsedeceğim ve mazbatadan 
dolayı istida Encümenini şayanı tebrik görüyo
rum. Ortada bir mal var. Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesi bunu sahibinden aynen almış, bu
nu tekrar aynen sahibine iadesi zamanında, bir 
makamı resmî olan kaymakamlıktan musaddak 
âdi bir senedi, bir evrakı resmiye ad ile, vekil
ler sıfatını haiz olan zevata develeri tevdi et
miş. Bunu tevdi ederken bu adamların şahsan 
cepheden bu develeri getirmeye vekâleti haiz 
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olmaları noktai nazarından, bu develer geldik
ten sonra bunları teslim alan zevat, bu develer 
aynen sizin develerimiz değildir, size teslim ede
meyiz, diyorlar. Çünkü, gerek Müdafaai Mil
liye Vekâleti ve gerek cephe kumandan
ları bu develeri üçüncü şahıslara teslim 
ederken Ahmed'in devesini Ahmed'e aynen 
teslim etmek üzere vermiyor. Ahvali har
biye dolayısiyle adeden veriyor, yani deve 
sahibi olan ben, malımı aynen alamıyo
rum. Onun 'bedelini alıyorum. Çünkü kemi-
yat ayniyat ile ödenmez. Fakat kemmidir, 
keyfidir, diye düşünecek ve bu meseleyi cephe 
harekâtiyle mukayese edecek olursak zanneder
sem meselei salis, rabî kaideleriyle ölçmeme-
ye imkân yoktur. Eşhası salise ve rabianm 
hakkı vardır ki, aynı deveye sahiboluyor. 
istikra faraziyesiyle develeri çekiyor. Para ka
zanıyor. Senin devenin aynı değildir. Ben 
* hurra sana teslim edemem diyor da kendi sa
hiboluyor. (Hattâ satıyor, sesleri) Verme
diğin deveyi nasıl gelip de zaptediyorsun ? Ve 
sonra bu develeri bir taraftan işletiyor, bir ta
raftan ücretlerini alıyor ve sonra da temellük 
etmek istiyor. Acaba bu kanuni midir? işte 
Meclisi Âli ve encümen salâhiyeti hukukıyesi-
nin fevkinde bir karar veriyor. Başka çare yok 
ki, mahkemeye gitsin. Deveye sahibolan; ben 
mahkemeye gidemem, ben bunu Müdafaai Mil-
liyeye verdim, şimdi Ahmed'in elindedir. Bu
nu bana verin, halbuki ben o devenin sahibi 
değilim. Çünkü devemin aynı denil. Devemin 
bedelidir. , Hangi şahidi getirteceğim de ben 
şahadet ettireceğim. Falan vakit Müdafaai 
Milliyeye bu deveyi verdiydim. Şimdi Ahmed'
in elindedir. Bunu alıverin diye hangi şahide 
şahadet ettirebilirim? Ben müddeiyim. Bu 
deve de aynen benim demiyorum ki. ben bu
nu verdim, bedeli geldi diyorum. Harici mah
kemedir ki, bilcümle mahakim haricinde be
nim dâvamı ispat ediversin. Ben müddei ol
duğum halde zilyed olan - ki ben ona gaasıp 
diyeceğim - gaasıbolan Ahmed ve Said devele
ri alıp ellerinde bulunduruyorlar, bana ver
miyorlar. Yedizimmetinde bulunuyorlar. Bu
nun neticei hukukiyeleri ne olur? Zilyedin elin
de kalamaz. Onun ne hakkı var? Bpni^ hak
kım değilse Hazinenin hakkıdır. Benim ihak-
kım değilse Müdafaai Miîîiyede kalır, orl:ı 
rm elinde kalamaz. Bu doğru değildir. Yai-
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nız bir şey meselesi kalıyor ki, o da : Zayi olan 
develerin bedelini deve sahiplerinin garameten 
ödemesi meselesidir. Grarame meselesi, bede
lin taksim meselesi demektir. Filhakika bu, 
kavaidi hukukıyenin beyân ettiği mesailin ha
ricindedir. Bizde bu, yalnız kıtale mahsus
tur. Kaatili gayrimalûm bir maktul bir yer
de bulunursa bunun alâkadar olduğu zevata ga
rameten onun diyeti taksim olunur. Bu da 
ona kıyas edilir. Çünkü Balâ namına yetmiş de
ve alınmış, develer iade olunmuş. Fakat be
şi zayi olmuş. Şimdi kur 'a ile verdiğimizde 
beş kişinin hakkı zayi oluyor. Onlar mağdur 
kalıyor. Ey! diğerlerinin savabı nedir ki, 
bütün develeri alıyor? Benim günahım nedir 
ki, ben alamıyorum? Onu temin etmek üzere 
deve sahipleri de az - çok menfaat göstersin 
demiş ve İstida Encümeni bir garame bulmuş, 
kıyas etmiş, onları da mahrum etmemiş. Bun
dan başka çare yoktur. Her hangi bir hukuk-
şinas çıksın develerden dolayı mahkemeye dâ
va etsin, 'ben de Müddeaaleyh olurum, bu na
sıl dâva olur? Bendeniz bunu anlamıyorum. Bu 
develer benim demiyorum. Eğer Müdafaai Mil
liye Vekâleti develerimin mukabilini verirse be
nim malım olacak. Binaenalehy istida Encü
meninin mazbatasını 'kaıbul zaruridir. Hakka 
vusul için nafi'dir. Takarrüp için diyelim, ta-
karrüp için lâzımdır. Şimdi bu develer sefer
berlik hitamına kadar istikra edilmiş. Daimî 
istikra olamaz. İstikra bir müddeti muvakka
te için olmak lâzımgelir. llâyevmilkıyame is
tikra ed'lemez ve sonedatı âdiye üzerine istik
rası varsa, bey'i ve şirası varsa, kendisini mu
tazarrır addediyorsa alman deve hakkında gi
der Ali'don dâva eder. Bana deveyi sattığı 
halde şimdi vermiyor der. Mahkemei âidesine 
müracaata o mecbur olsun. Neden mal sahibi 
ün soneden beri orduya hizmet eden malından I 
dolayı mahkemede sürünecek de eşhası salise 
r°hat rahat hayat geçirecek? İstida Encümeni
nin mazbatasını harfiyen kabul ederiz. Eşhası 
s*VHse de mahkemeye gitmekte muhtardır efen- ı 
dim. (Kâfi sadaları) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bu develer alındığı 
zamanı fevkalâde bir zamandı, öyle kanun 
dairesindö değil. Harbin icabatmdan olarak 
şundan bundan alınmıştır. Sonra bu devele
rin ashabına iadesi için vâki olan müracaat 

. 1339 O : t 
i üzerine bâzı vesaik ibraz etmeleri sebebiyle 

vekâlet başka bir şey düşünmedi ve sahibi ha
kikilerini bilmiyordu. Müracaat edenlere ve
rilmesi için emir verildi. Sonra sahibi hakikileri 
meydana çıktı ve bize geldiler, dediler ki; bu 
develer aynen bizim develerimiz değildir. Fakat 
devesi alınan adamlar biziz. Evvelce orduya gelen 
develer bizim verdiğimiz develerdir. Balâ namına 
alman develer bizden alınmıştı. Biz şöyle şöyle 
mukaveleler yapmıştık. Fakat biz iade edilece-

| ğini bilmiyorduk. Ümidi kesmiştik. Bize o su
retle müracaat ettiler. Meclisi Âli - ki İstida En
cümeni - bu işle alâkadar oldu. Bize, bu iş ak
sedince biz şimdilik dursun dedik. Sahibi ha
kikileri meydana çıksın, mağdur olmasınlar 
dedik. Vekâlet meseleyi tamik ederken işte 
bu sahibi aslilerin mahkemeye gitmesi gibi bir
takım şeyler hâsıl oldu. Deve sahipleri mah
kemeye gidip senelerce uğraşacaklar, iş uzı-
yacak, onun üzerine İstida Encümeni de bu de
velerle alâkadar oldu. Vekâlet , bu develerle 
alâkadar olan şubesini İstida Encümeni ile te-
maas memur etti ve bu temas neticesinde İs
tida Encümeni bu gelen develeri, evvelce de
veleri alınmış olan köylülere aynen değilse 
bile mukabilini vermejd muvafık buldu. Ben
ce. encümen gayet hakkaniyetlo bir karar ver
miştir. Kavaninini adliyeye tevafuk edip etme
diği Ad-iyeye aittir. Fakat hak noktai naza
rından, fakir köylünün hakkını himaye nokta
sından bu karar pek doğru ve pek muvafıktır. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler vardır efendim. Altı arkadaş da söz 
almıştır. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vazediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaMırsm. Müzakere kâfi görülmüştür. 

İstida Encümeninin mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. İstida Fncümeninin maz
batası ekseriyetle kabul edildi. 

REİS — Efendim. ma^muâliniz demin Bo
lu Mebusu Dr. Fuad Beyin tam tahsisat ver
mek suretiyle mezun addini tâyini esamiyle reye 
vazetmiştim.. Reye iştirak eden zevatın adodi 
(100) dür. (78) reyle Fuad Beyin tam tahsi
satla mezuniyeti kabul edilmiştir. 

Diğer arkadaşımız Gümüşane Mebusu Şük ; 

rü Beyin mezuniyeti için (68) kişi roye işHrnk 
etmiş, tulvî ekseriyet olmadığı için tekrar reye 
vas'edeceğiz. 
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Efendim, malûmuâliniz kış mevsimi olmak 

dolayısiyle Heyeti Celileniz saat birde itçimaı 
kabul buyurmuştu. Halbuki şimdi yaz mev
simi geliyor. Bundan sonra saat bir buçukta iç
tima edelim. Yani kabul buyurursanız yarın 
o saatte içtima edelim. Devairi saire saati me
saisini değiştirmiş olduğundan Meclisin de 
h'd^matı dahiliyesi ona göre tanzim edilmiştir 
Eğor bu sureti tensip buyurursanız çok muvafık 
olur. (Muvafık sadaları) 

Yann saat bir buçukta içtima etmek üzere 
CMseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,35 

2. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Belediye 
Reisi hakkında suali ve Dahiliye Vekili Ali Fet
hi Beyin tahrirî cevabı 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kângırı Belediye Reisi Cemal Efendi bu 

kere icra kılman intihapta Meclisi Umumii Liva 
âzalığma intihabedilerek vazifesine devam et
mekte iken Dahiliye Vekâleti Celilesinden Kân
gırı Mutasarrıflığına verilen emirde, Belediye 
Riyasetiyle Meclisi Umumi âzalığmm içtima 
edemiyeeeği bildirilmesi, Mutasarrıflıktan da 
mumaileyhe bu iki vazifeden birinin tercihi 
hususu tebliğ edilmiş ise de mumaileyh Cemal 
Efendinin kanundaki sarahate istinaden her 
iki vazifeyi de terk etmiveceğini cevaben ifa
de eylemesi üzerine Meclisi Umumii Livaca âza-
lıktan ıskatına, ekseriyetle karar verilmiş oldu
ğunu istihbar ettik. Hakikaten Dahiliye Vekâ
letinden Kângırı Mutasarrıflığına böyle bir 
emir verilmiş midir? Verilmiş ise istinadettiği 
esbabı kanuniye nedir? Dahiliye Vekâletinden 
sual ejderiz. 

28 Şubat 1339 
Kângırı Mebusu Kângırı Mebusu 

Neşet Nâzım Yusuf Ziya 
Kastamonu Mebusu 

Hasan Şabri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
' Belediye ' Reisliği ile Meclisi 
"Umumi âzâîîğıhin bir şahıs uh

desinde içtimai' caiz olup olâ-
mıyacağı meselesi "hakkındadır. 

Türkiye Büyük MaUet Meclisi Riyaseti sani-
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yesinin, Kângırı Belediye Reisi Cemal Efendi 
hakkında Kângırı Mebusu Neşet Beyle rüfeka-
sı tarafından verilen 28 Şubat 1339 tarihli sual 
takririnin sureti musaddakası leffen irsal kı
lındığına dair olan 3 Mart 1339 tarihli Zabıt 
ve Kavanin Müdiriyeti 4, 1, 6 numaralı tezke-
rei celileelri üzerine izahat : Mezkûr sual tak
riri; «Kângırı Belediye Reisi Cemal Efendi bu 
kere icra kılman intihapta Meclisi Umumii Liva 
âzalığma intihabedilerek vazifesine devam et
mekte iken Dahiliye Vekâleti Celilesinden Kân
gırı Mutasarrıflığına verilen emirde Belediye 
Riyasetiyle Meclisi Umumi âzalığmın içtima 
edemiyeceği bildirilmesi mutasarrıflıktan da mu
maileyhe bu iki vazifeden birinin tercihi hususu 
tebliğ edilmiş ise de mumaileyh, Cemal Efendi
nin kanundaki sarahate istinaden her iki va
zifeyi de terk etmiyeceğini cevaben ifade ey
lemesi üzerine Meclisi Umumii Livaca âzalık 
tan ıskatına ekseriyetle karar verilmiş oldu
ğunu istihbar ettik. Hakikaten Dahiliye Vekâ
letinden Kângırı Mutasarrıflığına böyle bir 
emir verilmiş midir? Verilmiş ise istinadet-
tiği esbabı kanuniye nedir? Dahiliye Vekâ
letinden sual ederiz.» suretinde olmakla ta-
lebedilen esbabı kanuniye berveçhi âti arz 
olunur. Şöyle ki : Hacı Dedezade Abdullah 
Hilmi imzasiyle Kângırı'dan 23 Şubat 1339 ta
rihinde Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celile
sine keşide kılman telgraf namede Belediye 
Reisliği ile Meclisi Umumi âzalığmm bir şa
hıs uhdesinde içtimai caiz olup olmadığı sual 
edilmesi üzsrin^ icra Vekilleri Heveti Riyaseti 
Celilesi tarikiyle 24 Kânunusani 1339 tarihin
de vekâleti âciziye havale buyurulan mezkûr 
telgrafname ürerine 30 Kânrnusar-i 1339 tarih 
ve 472 numaralı tezkere ile îcra Vekilleri He
yeti Riyaseti Celilesine izahatı kanuniye arz 
edilmişti. Bu kere mezkûr sual takriri üzerine 
mesele yeniden berveçhi âti teşrih olunur: 

Meclisi Umumi âzalığı ile belediye reisliği 
bir zat uhdesinde içtima edemez. Çünkü îdarei 
umumiye5 vilâyat Kanununun Meclisi Umumi
ye kimlerin âza olamıyacaklarma dair olan 106 
ncı macldesind? alelıtlak memurini Devlet ve 
vilâyetten bahsedilmiş olmasına ve mansup ve
ya müntahap bulunmak ve muvakkat veya da-
H î olmak, memuriyet hususunda haizi tesir ol
madıkı gibi aidatı, tskaüdive meselesi de me
muriyetin evsafı gayrimünfekkesinden bulun-
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madığma meb.ıi mâruz maddei kanuniyedeki 
alelıtlak memurini Devlet ve vilâyet kaydı
nın belediye reislerine dahi şâmil olacağı sebe
biyle meclisi umumi âzalığıyle belediye reisliği
nin bir şahıs!-1 içtimama mesağı kanuni bulu
namamıştır. Vkzaif ve umuru belediyenin hu
dudu belde dâhiline münhasır hususatı madu-
deden ibaret obuası ve belediye reislerinin be
lediye azayı miintahabesi tarafından intihab-
edilmekte bulunmasiyle beraber belediye riya
setinin Hükümetin idarei umumiye ve siyase
tiyle az - çok r.lâkası vardır. Vazaifi belediye 
mevanında bir kısım mukarrerat doğrudan 
doğruya mevk'i fiil ve tatbika vaz'olunduğu 
gibi meriyeti Hükümeti mahalliye ve merkezi-
yenin kabul ve müsaadesine mütevakkıf mu-
'karrat da cari olur. Hükümatı muhtelif'ede be
lediye teşkilâtı halkın seviyei içtimaiye ve me-
d^nivesine göVo hafif veya a*hr farklarla yek-
diğerinden ayrılır. Yirmi kadar hükümetin tet
kik olunan belediye teşkilâtında bu farklar mü
talâa olvnmwıtur. Bizde belediyelerin umur ve 
muamelâtı idarei umumiyei Hükümetten tama-
miyle münfQk ve müstakil delildir. Gerçi ka
nunu ahîr ile belediye meclislerine, reislerini 
kendi içlerinden intihabetmeleri salâhiyeti ve
rilmek suretiyim mecalisi belediyenin diarei fa
aliyeti bir derece daha tevsi ve vaz'ı hukukisi 
bu suretle de takviye edilmiş olmakla beraber 
reisi ^mintahabin idarei umumiyei Hükümetle 
minküllücu'h alâkası katı* ve cemi muamelâtta 
istiklâli kabul edilmemiştir. Binaenaleyh bele
dî vs reislerimiz bir kısmı umur ve muamelâtta 
Hükümeti matıalliye ve merkeziye ile kanunen 
alâka ve irtibat sahibi olduklarından tdarei 
Vilâvat Kanununun marülarz 106 ncı madde
sinde alelıtlak mezkûr olan memurini Devlet 
ve vilâvattan hariçte addolunamazlar, tdarei 
Umurmvei Vilâ\at Kanununun 138 nci madde
sinin fıkrai ahîresi dahi belediye reislerinin 
meclisi umumiye âza intihabolunamıyacaklarını 
dolavısiyle ifad^ etmektedir. Şöyle ki: 

(Encümeni vilâyet azasının ayrı ayrı kaza
lar ahalisinden olması şarttır. Meclisi idare ve 
belediye âzası îf.tifa etmedikçe encümeni vilâ
yete âza olamaz * suretinde muharrer olan mez
kûr loR nci maddenin son fıkrası hükmünce 
meclisi idare vp belediye azasının istifa etme
dikçe encümeni vilâyete âza intihabolunamıya-
cağma ve halbuki encümen âzalığma intibab-
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olunabilmek için evvelemirde meclisi umumi 
âzalığma intihabedilmiş olmak lâzımgeleeeğine 
göre idare ve belediye meclisleri azasının bilâ-
hara encümeni daimîye tefrik ve intihabolun-
dukları halde mezkûr idare ve belediye meclis-
lerindeki âzalıklardan istifa etmeleri lâzımge-
leceği kayıt ve şartiyle meclisi umumi âzalığma 
intihapları caiz olacağı aşikâr ve maddei kanuni-
yede belediye reislerinden bahsedilmemekte olma
sından dolayı bunların meclisi umumi âzalığma 
intihabolunamıyaeakları bedidardır. Mamafih 
belediye reisleri memur addedilmekte ve hakla
rındaki tahkikat ve muhalkematı Memurin muha-
kemat Kanununa tevfikan icra olunmakta bulun
makla beraber Muvazenei Umumiyeden maaş 
alan memurini Devlete de tamamiyle makıys de
ğildirler. Meselâ memurini Devletin Aşar iltizam 
etmesi ve icrayı ticaret eylemesi kanunen men-
edilmiş olduğu halde belediye reisleri bu memnu-
iyeti kanuniyeden vareste tutulmuşlardır. Lâkin 
bu hususiyet belediye reislerini memurini Devlet 
ve vilâyetin haricinde addetmeye kanuni bir se-
babolamaz. Çünkü belediye riyasetine intihabla 
ahali arasından tefrik edilmekte ve emri intihap
ta müntahipli'k eşraf ve mütehavyizam beldeve 
inhisar etmekte olup bunların medarı maişetleri 
ticaret olması sebebiyle belediye reislerine işbu 
icap ve zaruret şevkiyle icrayı ticaret etmek hak
kı istisnaen bahşolunmuştur. Memurin ise memu
riyeti meslek ve medarı maişet ittihaz edenler 
meyanmdan evsaf ve şeraitine tevfikan tâyin su
retiyle alınmakta olduğundan bunlar ticaretten 
menedilmişlerdir. Bir de memuriyet daimî oldu
ğu halde müddeti kanuniyesi iki seneye münha
sır olan belediye reisleri böyle küçük bir müd
detle mukayyedolan bir memuriyet için terki ti
carete razı olamıyacakîarından icrayı ticarette de
vamlarını tecvizde bu sebeple de zaruret hâsıl ol
muştur. Aksi takdirde belediye riyasetine rağbet 
ve talâbet eden kimse bulunamazdı. Velhasıl bâzı 
mecburiyetler tahtında belediye reislerine bahse
dilmiş olan imtiyazatı mâruzaya bakılıp da isıbu 
imtivazatm memurlarda bulunmasından dolayı 
belediye reislerini 106 ncı maddenin dairei şümu
lü haricinde addetmek doğru olamaz. Sarahati 
kanuniye ayniyi© kanundur. Aynı zamanda delâ
leti kanuniye de kanun olur. Belediye reisliği ile 
meclisi umumi azalırının bir zat uhdesinde i"*i-
ma edemiyeceği hakkında Kânğırı Musarrıflığı-
na vâki olan tebliğ işbu esbabı mesrudei kanuni-
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yeye müstenidolduğu gibi mumaileyh Cemal 
Efendinin meclisi umumi âzalığmdan ıskatına 
dair Liva Meclisi Umumisince ittihaz edilmiş ol
duğu sual takririnden anlaşılan kararların evve
liyatını mübeyyin izahat dahi berveçhi âti arz 
olunur. Şöyleki : 

Belediye Reisi Cemal Efendinin aynı zaman
da Meclisi Umumi âzalığma intihabedilmesindeıı 
dolayı Hacı Dedezade Abdullah Hilmi imzasiyle 
Kângtrı'dan keşide kılman sual şeklinde şikâyeti 
mutazammm telgrafnameye dair yukarda bir 
nobze malûmat arz edilmişti. Mezkûr telgrafna-
menin vekâleti âciziye havale buyurulması üze
rine tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Oclilesine ir
sal ve takdim kılman tezkerei cevabiye Riyaseti 
Müşarünilayhadan aynen Kângırı Mutasarrıflı
ğına irsal kılınması üzerine Meclisi Umumii Li
vada müzakeresi neticesinde mumaileyh Cemal 
Efendiye Belediye Reisliği ile Meclisi Umumi 
azalırından birinin kabulünde muhtar olduğunun 
tebliği Meclisçe tahtı karara alınmış olmasiyle 
icabatı kanuniyeuin Liva Meclisi Umumisince de 
vekâleti âciz i noktai nazarından mütalâa ve tas-
vibedilmiş olduğu anlaşılmıştır. Esasen meclisi 
umumi intihabatmda kanun haricinde âza inti
habı halinde mazbatasının tehir olunmıyarak ica
batı kanuniyeye suret ve derecei mııgayeretini 
mübeyyin tâlil ile verilmesi ve mezkûr mazba
tanın mualleliyeti ile beraber meclisçe kabulü ha
linde meclise riyaset eden vali veya mutasarrıf 
tarafından itiraz olunarak itiraznamenin Şûrayı 
Devletçe tetıkikatı icra kılınmak üzere merkeze 
gönderilmesi bir Şûrayı Devlet kararı iktizasın
dan olmakla meclisi umumiyeye hilafı kanun âza 
intihabolundukta Dahiliye Vekâletince yapılacak 
muamele meslise riyaset eden vali veya mutasar
rıfın kanun dairesinde itiraza sevk edilmesine 
münhasır olur. Bmaenaleyh intihabı şeraiti ka
nuniye haricinde görülen azanın ıskat veya ade
mi ıskatı evvelemirde Meclisçe ittihaz olunacak 
karara tevakkuf eder. îşbu karar ıskatı tazam-
mun ettiği takdirde mesele meclisçe de kabul ve 
tasviıbedi'imiş olmasiyle muamele tamamiyle mec
lisin kendi malı olur. Aksi halde Dahiliye Vekâ
letine terettübeden vazife ve salâhiyet meclis rei
sinin irsal edeceği itiraznameyi Memurin Muha-
kemat Heyetine tevdi ve heyeti müşarünileyhaca 
ittihaz olunacak kararı mahaline tebliğ etmek gi-
Ibi bir tavassuttan İbaret kalır. 

. 1339 C : 2 
Cemal Efendi hakkında Kângırı Meclisi Umu

misince ittihaz edilmiş olduğu yukarda arz edil
diği surette anlaşılan ıskat kararında Dahiliye 
Vekâletince hilafı kanun bir emir ita ve tesir icra 
edilmemiştir. Binaenaleyh Cemal Efendi hak
kındaki mesele kanunun tarif ettiği surette ve 
meclisi umumisin müzakere ve kararı dairesince 
cereyan etmiştir. 

Mamafih liva mutosarrıfiyle mumaileyh Ce
mal Efendi taraflarında işbu tezkerenin ikmalini 
mütaakıp vürudeden iki kıta itirazname 13 Mart 
1339 tarih ve 1222 numaralı tezkereye raptan 
alelusul Memurin Muhakemat Heyetine irsal ve 
takdim kılınmış olmakla heyeti müşarünileyhaca 
icra olunacak tetkikat ve ittihaz buyurulacak ka
rarın mahaline tebliğ olunacağı arz olunur efen
dim. 

14 Mart 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

3. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, vebayı ba
harı hakkında suali ve İktisat Vekâleti Vekili 
Feyzi Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Tokad havalisinde şiddetle hükümferma olan 

ve aylardan beri devam etmek suretiyle birçok 
köylerde bütün hayvanatı imha eden vebayı ba-
kari hakkında İktisat Vekâletince ne g'Jbi tedabir 
yapılmış ve hastalığın önü alınmış mıdır? İkti
sat Vekilinden sual eylerim. 

25 Şubat 1339 
Tokad 
Rıfat 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 . 2 . 1339 tarih 2917/7053 numaralı tezke

rei celileleri cevabıdır. 

Tokad Livasında zuhur eden vebayı bakari 
hastalığının izalesi için ne gübi tedabir ittihaz ve 
elyevm marazı mezkûrun mündefi' olup olmadığı 
hakkında Tokad Mebusu Rıfat Beyin takriri tet
kik ve mütalâa edildi. Livayı mezkûr hayvana
tında zuhur eden mebhusün anh hastalığın defi 
ve izalesi zımnında tevarihi muhtelifede yüz sek
sen altı litre dokuz yüz otuz beş gram serom 
ve elli bir bin yedi yüz kırk kuruş emrazı müs
tevliye tahsisatı gönderilmiş ve ittihaz kılı
nan tedabiri ciddiye ve edilen sây ve gayret 
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sayesinde lehülhamd marazın kamilen münde- nur efendim. 
fi'olmuş olduğu olbapta mahallinden mevrut 
telgraflardan anlaşılmakla arzı keyfiyet olu-

Iktisat Vekâleti Vekili 
Feyzi 

Bolu Mebusu Fuad Beyin tam tahsisatla mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset kararına 
verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdülgani B. (Siverek), Fevzi Ef. (Batum), 
Abdullah Ef. (Bolu), Hamdi B. (Ertuğrul), 
Ali Fuad Pş. (Ankara), Sadık B. (Kırşehir), 
Hasan Basri B. (Karesi), Feyzi B. (Diyarbe-
kir), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hacı Süley
man Ef. (izmir), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Rıfat Ef. (Konya), Faik B. (Cebelibereket), 
İsmet B. (Çorum), Neşet B. (Üsküdar), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Şahin Ef. (Gazianteb), 
Rıza Vamık B. (Sinob), Said B. (Kândın), 
Diyab Ağa (Dersim), Ahmed Mazhar B. (İs
tanbul), Hasan Hayri B. (Dersim), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Rasim B. (Cebelibereket), 
Hakkı B. (Van), Ziyaeddin B. (Sivas), Ali B. 
(Amasya), Hafız Hamdi B. (Biga), İbrahim 
Hakkı B. (Ergani), Mustafa B. (Gümüşane), 
Sıdkı B. (Malatya), Mazhar B. (Aydn), Ra-
miz B. (Dersim), Şevket B. (Sinob), Mustafa 
B. (Dersim), Hamdi B. (Canik), Muhiddin 
B. (Elâziz), Hamdi B. (Trabzon), Tahsin B. 
(Aydın), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Nu

ri B. (Bolu), Hüseyin B. (Kozan), Hafız Ab
dullah Ef. (İzmit), Rasim B. (Elâziz), Alı Va
sıf B. (Gene), Ragıb B. (Kütahya), Midhat B. 
(Mardin), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Haeı 
Mustafa Ef. (Ankara), Kadri B. (Muş), Şa
kır B. (Ankara), İbrahim B. (Karesi), İsma
il Subhi B. (Burdur), Hüsnü B. (Bitlis), Mem-
duh B. (Karahisarı Şarki), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Şerif B. (Sinob), Ruşen B. (Gü
müşane), Esad B. (Mardin), Mehmed Şeref 
B. (Edirne), Ali Vefa B. (Antalya), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Derviş B. (Mardin), Yu
nus Nâdi B. (İzmir), Esad Ef. (Aydın), Ha
lil B. (Ertuğrul), Haydar Lûtfi B. (İçel), 
Faik B. (Edirne), Ahmed B. (Yozgad), Şeyh 

Seyfi Ef. (Kütahya), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), İhsan B. (Cebelibereket), Cevdet B. (Kü
tahya), Dr. Fikret B. (Kozan), Mehmed B. 
(Bisa), Vehbi B. (Niğde), Hamdi B. (Gene), 
Ali Rıza B. (Muş) 

(Reddedenler) 

Süleyman Necati B. (Erzurum), Abdülga-
fur Ef. (Karesi), Mehmed Emin B. (Ergani), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Âsim B. (Er
zurum), İsmail B. (Erzurum), Hüseyin B. 
(Erzincan), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), 

Mehmed Nâdir B. (İsparta), Süleyman B. (Ca
nik), Hamid B. (Biga), Ömer Lûtfi B. (Kara
hisarı Sahib), Mehmed Ragıb B. (Amasya), 
Sırrı B. (İzmit), Mahmud Said B. (Muş), 
Tahir Ef. (Kângırı),. 

(Müstenkifler) 

Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Rifat B. 
(Tokad), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ya

sin B. (Oltu), 
B. (Kars) 

Hasan Ef. (Denizli), Ali Rıza 

Zaptı Sabık hulâsası 
Nevahi Kanunu 

İçtimai âti ruznamesi 

Tekâlifi Milliye düyunatı hakkında lâyihai 
kanuniye 

T. B. M. M. Matbtnm 


