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1. — Zabtı sabık hulâsası 136 
2. — Teklikler 145,146,148,149 
1. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan Beyle refi

kinin, İstanbul'un işgalini mütaakıp akdolunan 
mukavelâtın keenlemyekün addi hakkında tek
lifi (2/5) 145 

2. -— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
İstanbul'un işgalini mütaakıp akdedilen muka
velâtın gayrikabili kabul addedilmesine dair 
(2/6) 145 

3. — Sinob Mebusu Şevket Beyin, Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanununun tadili hakkın
daki teklifi (2/7) 146 

4. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, geçen seferberlikte harbe iştirak 
eden mahpusinin aflarma dair teklifi (2/8) 146 

5. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, divanı- m 
harblerdeki evrakın mahakimi umumiyeye tev
diine dair teklifi (2/10) 148:149 

6. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, tevhidi 
islâm hakkında teklifi (2/9) 149 

3. — Takrirler 145,146,147,149,150 
1. — Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle 

arkadaşlarının, İstanbul Hükümetinin ittihaz 
ettiği ve edeceği her türlü taahhüdat ve mukar-
reratm kabul edilmiyeceğine dair takriri 145:146 

2. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendi ile arkadaşının, cemi iane hususunun 
derhal men'ine dair takriri 146,147 

3. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendi ile arkadaşının, yarı açık mahallerde 

Sayfa 
kadın oynatanların muvakkat küreğe konulma
larına dair takriri - 146:147 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
di ile arkadaşının, Konya ve mülhakatındaki 
mevcut zahairin ihracatının teminine dair 147 

5. — Denizli Mebusu Necib Beyin, Mecliste 
evvelâ vatanın düşmandan temizlenmesi hususu
nun müzakere edilmesine dair takriri 147 

6. — Kastamonu Mebusu Murad Beyle ar
kadaşının, hususi muhasebe bütçelerinin tasdik 
edilmesine dair takriri 147 

7. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, bir 
millî muhafız müfrezesi teşkiline dair takriri 149 

8. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle 
arkadaşının, fes yerine kalpak giyilmesine dair 
takriri 149:150 

9. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Müdafaai 
milliye cemiyetleri teşkilâtı hakkında takriri 150 

10. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Meclisin 
gayesinin bir beyanname ile ilânına dair takriri 150:151 

4. — Âzayi kiram muamelâtı 137,147,148 
1. — Kırşehir Mebusu Rıza Beyin, mezuni

yet talebine dair takriri 137 
2. — Çankırı Mebusu Tahir Efendinin, me

zuniyet talebine dair takriri 137 
3. — Kırşehir Mebusu ve Hacı Bektaş Çe

lebisi Cemaleddin Efendinin mezuniyet talebine -
dair telgrafı 3^7:148 

4. — Ergani Mebusu Nüzhet Beyin, yolda 
geçireceği müddetin mezuniyet sayılmasına 
dair telgrafı 148 
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5. — Muhtelif evrak 136 6. Müzakere edilen maddeler 137 
1. — Antalya Mutasarrıflığının, ihracı mene- 1. —Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 

dilen zahire hakkında Meclisçe bir karar ittihaz Beyin, hayaneti vataniye mücrimlerine bir ceza 
olunmasına dair telgrafı 136:137 tâyini hakkındaki teklifi kanunisi (2/2) 137:143,143:145 

BİBINCÎ CELSE 
Açılma saati : Badezzeval: 2,00 

REİS — Reisisanir Celâleddin Arif Bf. 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Mühiddin Baha B. (Bursa) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık okunacak. (Kâtip Haydar Bey taraf mdan-
okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde birinci celse badezzeval saat iki buçukta 
inikadetti. Zaptı sabık kıraat ve tadilen kabul olundu. 
Mütaakıben vürudeden tebrik telgrafnameleri listesi 
kıraat olunarak Divanı Riyasetçe cevap itası karargir 
oldu. Ağnam Resminin tenzilinden dolayı vürudeden 
teşekkür telgrafı okundu, işretin men'i hakkında ve
rilen takrir müstaceliyet karariyle Şer'iye, Adliye, 
Maliye Sıhhiye encümenlerine ve azaların tahlifi 
hakkındaki iki takrir Lâyiha Encümenine tevdi olun
du. Badehu Hiyaneti Vataniye Kanununun müzakere
sine devam ile üçüncü madde lâğvedilerek dördüncü 
maddenin müzakeresine geçilmiş ve badezzeval saat 
dört on beşte birinci celse tatil edilmiştir. 

İkinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde ikinci celse badezzeval saat beşte inikad
etti. Atabei senieyi Hazreti Hilâfetpenahiye refi ve 
ilâ kılınması evvelki içtimada takarrür eden telgraf-
name müsveddesi Hamdullah Subhi Bey (Antalya) 
tarafından kıraat edilerek alkışlarla kabul olundu. 
Mütaakıben Şeyh Servet Efendi (Bursa) Livai Trab
lus gazetesi münderecatmdan hulasaten bahsetti ve 
beş dakika sonra içtima edilmek üzere celseye ni
hayet verildi. 

Üçüncü Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde üçüncü celse badezzeval saat beş yirmide 
inikadetti. Gönen'den, Beypazarı'ndan ve Hüdavendigâr 
vilâyetinden mevrut telgrafnameler ile Kâzım Kara-
bekir Pş. Hazretlerinin merkezi (Orenburg) olmak 
üzere Rusya'da bir İslâm Hükümetinin teşekkül ve 
-esbi istiklâl eylediğine dair olan telgrafnamesi al

kışlarla okundu ve kendilerine ve keza Rusya Sovyet 
Hükümetine tebrik telgrafı keşidesi karargir oldu. 
Besim Atalay B. (Kütahya) bu Hükümete ait tafsilât 
ve izahatı tarihiye ita etti. Badehu hijsaneti vataniye 
lâyihai kanuniyesi müzakeserine geçilerek dördüncü 
madde aynen; beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci madde
ler tadilen dokuzuncu madde aynen kabul ve onuncu 
madde olarak yeniden bir madde ilâve edilmiş ve on 
birinci madde tadilen; on ikinci madde aynen kabul 
edildi. Yarınki ruznamenin evrakı varide ile hiyaneti 
vataniye lâyihai kanuniyesinin ikinci müzakeresi ol
duğu ve badezzeval saat ikide yani ezani saat altı 
buçukta içtima olunacağı Makamı Riyasetten tebliğ 
olunarak badezzeval saat altı buçukta celse tatil edildi. 

REİS — Zabıt hakkında söz söylemek isti-
yen var mı? Kabul olunuyor mu, efendimi Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Umum 
tarafından kabul, sadaları) 

Aynen kabul olundu, efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Benim verdi
ğim lâyiha Şer'iye Encümenine verildi mi, efen
dim? 

REİS — Maliye, Sıhhiye, Adliye encümenle
rime havale olunmuştur, efendim. Şer'iye Encü
menine de havale olunmuştur, efendim. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

7. — Antalya Mutasarrıflığının, ihracı men-
edüen zahire hakkında Meclisçe bir karar itti
hazına dair telgrafı 

KÂTİP HAYDAR B. — İhracat hakkındaki 
memnuiyetin refine dair Antalya'dan bir telgraf 
vardır: (Antalya'dan gelen telgraf okundu) 

ı -. 
Ankara'da, Heyeti Temsiliyeye 

Antalya livası piyasasında mevcut zahairin 
günden güne tarakkii fiyat eylemesi hasebiyle li
va ihtiyacatı temin olununcaya kadar buğday ve 

— 136 — 
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dedik ve arpanın memaliki Ösmaniyeden maada 
mahallere ihracına müsaade olunmaması takar
rür etmiştir. Haddizatında liva mahsulâtı asli
yesi ihtiyacatı mahalliyeye ancak kâfi gelebilip 
ihracata imkân yoksa da dâhildeki vilâyattan 
küllü yevm zahire vürııdetmekte ve bundan baş
ka aşar ambarlarında da pek çok zehair mevcud-
olduğu anlaşılmıştır. Konya vilâyeti ile Denizli, 
İsparta, Burdur, Karahisar ve sair livalarda ihti
yacı mahallîden fazla zahair mevcut ve lieclülih-
raç buraya şevkine müsaade olunursa buradan 
ihracatı meni keyfiyetinin tulü müddet devamı 
müstahsıllara tüecaranca bir buhranı malî ve 
iktisadi tevlidine sebebolactığı ve aşar ambarla
rında müddehar zahaire de değer fiyatla talip 
zuhur etmiyerek izrarı Hazineyi mucibolacağı 
derkâr bulunmuş olmasına ve dâhilde ihtiyaç 
varsa meni ihraç keyfiyetinin devamı zaruri 
bulunmasına mebni bu bapta Meclisi Âlii Millice 
bir karar ittihaz ve tebliği ve ihracata müsaade 
olunduğu takdirde Antalya kasabasında fiyat
ların tezayüdederek halkın ihtiyacatı artacağın
dan Antalya piyasasını yükseltmemek için de 
tedabiri mâniai mahalliye ittihazına ve tücca-
randan teminat ahzma müsaade olunması mec
lisi idarei livaca takarrür etmiş olduğundan 
icabı seriinin ifa ve inha buyurulması. 

Mutasarrıf 
Kemal 

REİS — Efendim, müsaade buyuruhırsa 
Umuru iktisadiye Encümenine gönderelim, ken
dileri tetkik etsinler ve neticesini arz etsinler. 
Şimdi efendim Hiyaneti Vataniye Kanununa 
geçmezden evvel bâzı takrirler var efendim. 

4. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Kırşehir Mebusu Rıza Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Bâzı umuru hususiyemin tesviyesi zımnında 

haneme gidip gelmek üzere on beş gün mezuni
yet itası müsterhamdır efendim. 

29 Nisan 1336 
Kırşehir Mebusu 

Rıza 

RElS — Kabul ediyor musunuz? 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Pekâlâ... 
RElS — Lütfen ellerinizi kaldırınız. (Eller 

kalkar, kabul sadaları). Kabul edildi efendim. 

2. — Çankırı Mebusu Tahir Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri 

REÎS — Diğer bir takrir daha var efendim. 
Bu da aynı suretle rüfekadan Kângırı âzasından 
Tahir Efendinin bir man mezuniyeti hakkında
dır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Müptelâ olduğum hastalığın emri tedavisi ha

nemde istirahati mutlaka ile kabil olacağı tabibi 
müdavim tarafından tavsiye edilmekte bulundu
ğundan bir ay müddetle mezuniyet itasını He 
yeti Celileden istirham eylerim. 

29 Nisan 1336 
Kângırı âzasından 

Tahir 

RElS — Kabul ediyor musunuz? (Kabul, ka
bul sadaları). Kabul edildi efendim. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Karahisarı Sahih Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin, Hiyaneti vataniyeye ceza tâyini hakkın
daki teklifi kanunisi (2/2) (1) 

RElS — Efendim, kanunu okuyoruz. Meclisi 
Âlinizee Hiyaneti Vataniye Kanunu tesmiye 
edilmiş idi. Şimdi birinci maddesi okunuyor 

Hiyaneti Vataniye Kanunu 

MADDE 1. — Makamı mııallâyi hilâfet ve 
saltanatı ve memaliki mahrusai şahaneyi yedi-
ecanipten tahriş ve taarruzatı defi maksadına 
matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Mec
lisinin meşruiyetine isyanı mutazammm kavlen 
veya fiilenm uhalefet veya ifsadatta bulunan ke-
san, haini vatan addolunur. 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Efendim, bizim bir takririmiz vardı. 

RElS — Müsaade buyuruluyor mu efendim"? 
Burada Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin 
bir takriri vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye cürmünün muhakemesini 

kaza bidayet mahkemeleri ifa edemez. Çünkü : 
bu muhakemelerin teşkilât ve malûmatı kanuni-
yeleri nakıstır. Delâili cürmiyeyi cemi ve tak
dir edememeleri hasebiyle bir mücrimi terbiye 
edemiyecekleri gibi idam hükmü verseler bile 
delâilini cem ve zabtetmekteki zaıf, âcizilerine 
mebni evrak üzerine tetkik edecek olan bu 
Meclisi Âli dahi delâili zaife ve nakısa ile idam 
hükmünü tasdikte tereddüdedecektir. ikmali 
nevakısı ise vakitlere muhtaçtır. Binaenaleyh, 
muhakemesinin mevkii cürme veya mücrimin 
derdest edildiği en karibolan liva bidayet mah
kemesinde icrası suretinde dördüncü maddenin 
tashihini teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Mustafa Taki 

REİS — Bu takriri nazarı ehemmiyete alı-

(1) İşbu müzakere, teklifi kanuninin ikinci 
müzakeresidir. Birinci müzakeresi 3, 4, 5, ve 6 net 
içtimalar zaptmdadır. 
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yorsanız lütfen ellerinizi kaldırınız. (Hayır ha
yır, sadaları) 

Birinci maddeyi kabul ediyor musunuz? Ka
bul olundu. 

Daha takrirler var, efendim. 

KÂTİP HAYDAR B. — Lütfen takrirleri
nizi maddeler okundukça veriniz. Zira burada 
başka maddelere dair çok takrirler var, birbiri
ne karışıyor. 

REİS — Üçüncü madde için bir iki takrir 
var. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Üçüncü maddenin 
ikinci maddeye ilâvesi hakkında. 

(Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri 
okundu.) 

Makamı Celili Riyasete 
Birinci maddede kavlen veya fiilen denildiği 

halde tahriren kelimesi zikredil memiştir. Halbu 
ki, tahriren yapılan ifsadat ve tahrikat kavlen 
veya fiilen yapılandan daha fena olduğu halde 
bunu koymamak suretiyle ifsadatı tahririyeye 
meydan bırakmış olduğumuzdan kavlen veya fi
ilen kelimelerinden sonra veya tahriren kelime 
sinin ilâvesini teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hamı 

MUSTAFA TAKİ E t (Sivas) — Bendeni
zin de takriri ayni mealdedir, efendim. 

REİS — Efendim, hiyaneti vataniye Kanu
nunun birinci maddesine (kavlen veya fiilen) 
den sonra (veya tahriren) kelimesinin ilavesi 
suretiyle tashihi teklif olunuyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan. Sahih) 
— Bendenizin de bu mealde takririm vardır. 

REİS — Bu ciheti kabul ediyorsanız ilâve 
edelim. (Kabul, kabul sadaları), (veya tahriren) 
kelimesinin ilâvesi kabul olundu. 

(İkinci madde okundu.) 

MADDE 2. — Bilfiil hiyaneti vatan iyede 
bulunanlar şaiben idam olunur. Foran zimethal 
olanlar ile müteşebbisleri kanunu cezanın kırk 
beşinci ve kırk altıncı maddesi mucibince teozi 
ve edilirler. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Tayyolunan üçün
cü maddenin ikinci maddeye ilâvesi hakkında ' 
bir takririm vardır, efendim. 

REİS — Efendim, şimdi bu maddeyi kabul 
edelim de sonra... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, şim
di böyle yapılması icabeder. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Şaiben kelimesi
nin ilâvesi.. 

REİS — Şimdi efendim. Bu maddeyi reye 
koymazdan evvel diğer birtakım teklifler var. 

REFİK B. (Konya) — İkinci maddeye ilâ
vesi suretiyle daha muvafıktır, efendim. 
(Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takriri okundu.) 

. İ338 C : İ 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti üelilesine 
Hiyaneti vataniye cürmünün mecmai nâsta 

hitabet ve meviza şeklinde veyahut eşhası muh
telif ey e ayrı ayrı telkinatta bulunmak sureliyle 
kavlen veya her hangi surette olursa olsun tah
riren irtikâbedenler muvakkaten küreye konu
lur, suretinde bir fıkranın üçüncü madde ola
rak kabulünü teklif ederim. 

Kütahya 
Ragıb 

RAGIB B. (Kütahya) — Müsaade ederseniz 
izahat vereyim. 

REİS — Bolu Mebusu Nuri Beyin iakriri 
okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesıne 
1293 tarihinden beri kanunu muvakkat namı 

altında kabul ve tatbik etmekte olduğumuz usu
lü muhakematı cezaiyeyc göre o fal i memnuadan 
cinayet derecesinde bir fiil isnadına duçar olan 
zate evvelâ, maznunu badelittiham - müüehem 
huzuru hâkimde cürmü sabit olunca - mücrim. 
Ondan sonra mahkûm denildiği cümlece malûm
dur. Hiyaneti vataniye cürmü namiyle efali 
memnuadan addedilecek mevad hakkında ihzar 
ve derdesti tetkik ve müzakere bulunan îâyi 
lıaıun 5 - 7 maddelerinde (maznun) yerine (müc
rim) tâbirlerinin ipkasını muvafık görmediğim 
öcüden tashih buyurıılmasım teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Nuri 

SAĞDAN BİR MEBUS — Müsaade buyuru 
nuz.... 

REİS — Başka var mı, efendim? Mustafa 
Taki Efendi tayyedilen üçüncü maddenin yeri
ne bir madde ikamesini teklif ediyor. 

(Sivas Mebusunun üçüncü maddeye ait tak 
i'iri okundu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun tayyolunan 

üçüncü maddesi makamına kaim olmak ve hi-
yanat ve ifsadatı kavliye ve tahririyenin enva1 

dereeatma göre müeazatı şâmil bulunmak üzere 
diğer bir madde vaz'ım teklif ederim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

REİS — Sahibi teklif de bunu talebodiyor. 
(Karahisan Sahih Mehmed Şükrü Beyin 

takriri okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesıne 
Hiyaneti vataniye Kanununun üçüncü ınad 

desi Heyeti Umumiyeoe kabul edilmemiştir. Tah 
riren ifsadat ve muhalefette bulunanlar ve bu 
suretle isyanı mutazammm ahval zuhurunda bu 
kabil koşanın cezasız kalmaması lâzımgelır ki 
bu da Heyeti Muhteremonin maksadına müna-
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fidir. Binaenaleyh tahriren ifsadatta ve teha-
llifte bulunanların da tecziye edilebilmeleri için 
kavlen kelimesinden sonra tahriren kelimesinin 
de ilâvesi suretiyle maddenin ka'bıılünü teklif 
ederim. 

Karahisarı Sahih 
Mehmed Şükrü 

REİS — Şimdi efendim, 'bu takrirler anla
şıldı. Görülüyor ki, rüfekayı kiramın ekserisi 
bu üçüncü maddenin sehven ta^yedildiğini ve
yahut yanlış bir mâna ile tayyedildiği zannında 
bulunuyorlar. Fakat esas itibariyle Meclisi Âli
niz de bu reyde ise orasını şimdi soracağım. İlâ
ve tekliflerini üçüncü madde suretinde mi ya
palım? Yoksa ikinci maddeye ilâve suretiyle mi 
yapalım?... Bu suretle kabulünü istiyenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... İlâve suretiyle... Ek
seriyet yok, o halde üçüncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Saruhan 
Meşbusu Refik Şevket Beyin takriri vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — (Kürsü 
hitabete gelerek), Efendim, fıkra, fıkra reye 
konulmasını rica edeceğim. 

(Badehu Refik Şevket Beyin berveçhi zir 
takriri okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun birinci müza

keresinde tayyı karargir olan üçüncü maddesi
nin berveçhi âti şekilde tadilen ipkasını teklif 
ederim. Bu veya diğer şekilde bir tadilât ile 
madde ipka edilmezse taihrirî surette irtikâbı cü
rüm edenlerin cezasız kalması gibi büyük bir 
acibe karşısında kalacağız. 

MADDE o. — Vaiz ve hitabet suretiyle ale
nen veya ezminei muhtelifede eşhası muhtelife-
yi sırran ve kavlen hiyaneti vataniye cürmüne 
tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşvi
ki su/ver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve 
tarsimen irtikâ'beyliyenler muvakkat küreğe 
konulurlar. Tahrikat ve teşvikat sebebiyle mad-
dei fesat meydana çıkarsa muharrik ve müşev
vikler idam olunurlar. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REİS — Şimdi efendim, encümenin bir fikri 
var mıdır? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Encümen namına Refik Şevket Beyin takri
rini üçüncü madde olarak aynen ka'bul ediyoruz. 

(Bilâhara Bolu Mebusu Nuri Beyin takriri 
okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye kanunu lâyihasının üçün

cü maddesi birinci maddenin mütemmimi olarak 
kabulü lâbüdiken encümenden mürettep şekli 
devri sabıkın tefevvühatı lisaniye meselesi şekli

ni alabileceğinden korkularak tayyı zaruri gö
rülmüştü. Halbuki birinci maddedeki tarifatı 
ikmal için takyidatı muktaziye ilâvesiyle ipka
sı kanaatinde bulunduğum cihetle berveçhi âti 
şeklin kabulünü teklif ederim. 

MADDE 3. — Memer ve mecmai nâs mahal
lerde ve kıtaatı askeriye arasında kavli veya 
tahrirî suretinde alenen muhalefet veya ifsa
datta bulunanlar muvakkaten küreğe konulur, 

29 Nisan 1336 
Bolu Mebusu 

Nuri 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Refik Şevket Beyin takriri daha şümullü
dür efendim. 

(Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim, şimdi bunlardan hangisini 
nazarı dikkate alalım? Evvelâ Refik Şevket Be
yin takririni nazarı itibara alalım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Evet, bu şümullüdür. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Bu takrir hakkında söz söylemek 

istiven var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Fıkra , fık

ra reye konulsun efendim. 
REİS — Peki efendim, bu birinci fıkrayı re

ye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. - Ekseriyet var - Kabul edildi efendim. 
İkinci fıkrayı kabul ediyor musunuz? ('Kabul 
edildi sadaları) Pek güzel, kabul edildi efendim. 

(Dördüncü madde okundu.) 

MADDE 4. — Hiyaneti vataniye mücrimleri
nin mercii muhakemesi ikaı cürmedilen ma
haldeki 'bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali müs
tacele ve fevkalâdede maznunun derdest edil
diği mahal mahkemesi de icrayı muhakeme ita 
ve karara salâhiyettardır. 

REİS — Şimdi efendim, burada Mustafa Ta-
ki Efendinin bir takriri vardır : 

(Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin, hi
yaneti vataniye maznunlarının liva bidayet mah
kemelerinde muhakeme edilmelerine dair tak
rir tekrar okundu.) 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, dünkü red
dedilen iddiasını tekrar ediyorlar... 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Ekseriyet yok, kabul edilmedi. O halde dör
düncü madde alâhalihi kaldı. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bir tak
ririm var efendim. 

Riyaseti Aliyeye 
Dördüncü maddede muharrer mücrim keli

mesinin maznun olarak tadilini teklif ederim. 
Saruhan 

Refik Şevket 

(Bolu Mebusu Nuri Beyin, maznun yerine 
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mücrim 'kelimesinin konulmasına dair takriri 
tekrar okundu.) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, filvaki usulü muhake matımız itiba
riyle maznun, dairei istintakta isticvabolunan 
insanlara ve cünha mahkemesinde muhakemesi 
cereyan eden kimselere ıtlak olunur. Müttehem, 
mesaili cinaiyede dairei ittihamiyece itham edil
dikten sonra iktisabolunan sıfattır. Mücrim de; 
iddia ve müdafaat dermeyen 'olunduktan -ve mu
hakeme neticelendikten sonra mahkeme heyetin
ce müttehemin isnadolunan fiili işlediği sabit ol
duktan s'onra verilen karar neticesinde taayyün 
eden sıfattır. Biz 'burada yaptığımız şu kanunla 
usulü muhakemeyi değiştirdiğimiz için ona ait 
ıstılahatı az (görerek maznun ve 'müttehem keli
melerini kabul etmiyoruz. Meselâ : Ahmed An-
zavur gilbi mücrimiyeti (bütün milletin kabulde 
ittifak ettiği (bir kimse için zaibıtai adliye me
murlarının yapacağı tahkikat üzerine derhal 
muhakemeye başlamak ve mahkeme (huzurunda 
(bu adamı mücrim olarak kabul etmek, 'kelime
nin ifade ettiği mâna itibariyle daha doğdu değil 
midir? Mahkeme, faili mahkûm ederse vereceği 
'karar mücrimiyet ve mahkûmiyet kararının ha-
litasıdır. Mahkemei 'Temyiz ve iade ve ısrar mu
ameleleri olmadığı için 'bu kelimenin ifade et
tiği mânayı şeditten zayıf olan maznun kelime
sini' kullanmakta bir mâna görmedik. Binaen
aleyh mücrim kelimesinin aynen kalmasına ta
raftarım. . 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahilb) — 
Efendim, mesele bir kelime meselesidir. Yalnız 
nazarı âlinize arz edeceğim. Dün kabul edilen 
birinci maddede mücrim tâbiri yine (tabiî ıgözden 
geçirilecektir. Mücrim tâbiri bir takrirle maz
nun işekline inkıMJbetmişti. Şimdi maddei kanu-
niyenin «bir maddesinde maznun öbür maddesin
de mücrim demek evivelâ siyakı bozar, saniyen, 
maznun olmak için mutlaka müstantika 'gitmek 
lâzım değil efendim. Lâalettayin müddeiumu-
miliye, şu adam bana sövdü diye bir arzuhal 
verilse, bunun celpnamesinde maznun diye ya
zılır. Kendisine her hangi Ibir cürüm atfolunan 
adama maznun deniyor. Bizdeki tâbiratı fcanu-
niyeye göre müerim demek için mutlaka safa
hatı kanundan geçmeli, hâkimler cezayı tâyin 
'etmeden evvel bu cürmün mürtekübisin, failisin 
derler ve o mücrim telâkki lolunur. Maznun şek
line tadilini teklif eylerim. 

REİS — Maznun kelimesini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. '(Kabul sadaları) Kabul 
olundu efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bendenizin bir üçüncü madde hakkında bir 
takririm vardır, nazarı itibara alır mısınız efen
dim1? işte o yapılmamış beyim. 

Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
Ceraim maddesinin sureti muhakemesine dair 

Usulü Muhakemei 'Cezaiyede sarahat olduğun
dan burada tekerrürüne mahal olmayıp ancak 
işbu ceraimin muhakemesi «ceza (bidayet mahke
mesinde icra kılınır suretinde kabulü hususunu 
teklif eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

! REİS — Nazarı itibara alıyor musunuz? (Ha
yır, hayır sadaları) 

O halde nazarı itibara alınmadı. Maznun ta
biriyle dördüncü maddeyi kabul 'edenler ellerini 
kaldırsın. (Kabul, kabul sadaları) Kabul-olun
du. 

MADDE 5. — Hıyaneti vataniye mücrimleri
nin muhakemesi her halde mevkuf en icra edilir. 

Tabiî bunda da (maznun) diyeceğiz. Maznun 
kelimesini kabul ediyor musunuz? (Kabul, kabul 
sadaları) Kabul olundu. 

HALİL HJÎLMt Ef. (Karahisarı Sahih) — 
Bidayet mahkemelerince verilecek tevkif müzek
keresi üzerine ('işitmiyoruz sesleri) 

Şimdi bu maddede her halde mevkuf en icra 
edilecek tâbiri... (İşitmiyoruz sadaları) 

REİS — Lütfen geliniz izah ediniz, refikleri
niz duysun. 

HALİL HlLMl Ef. (Devamla) — İstılahı ad 
Üyede muvakkat veya gayrimıiivakkat tâbirleri 
vardır, maddede mevkuf en icra edilecek tâbi
rinden anlaşılan mâna, verilecek muvakkat ve
ya gayrimuvakkat tevkif müzekkereleri üzerine 
muhakemesi mevkufen icra edilecek demektir. 

j Halbuki bu maddede mevkufen icra edilecek tâ
biri, 'müzekkerenin muvakkaten veya gayrimu
vakkat verileceğine dair bir şey zikredilmediği 
cihetle, tâyin ve tasrih edilmediği cihetle, bunun 
hanigi mahkemeden, hangi daireden verileceğin
de tereddüt hâsıl olmamak için "(Mahkemelerce 
verilecek muvakkat, ıgayrimuvakkat müzekke
reler üzerine mevkufen icra edilir) ibaresi tah-

] kikatı teshil edeceği cihetle ilâvesini teklif ede-
j rim, hu 'noktanın kabulünü teklif ederim. (Mu-
; vafık sadaları) 
I (Karamsarı Sahib Mebusu Hilmi Efendinin 
! takriri okundu.) 
i 
\ Riyaseti Aliyeye 

Hıyaneti vataniye cürmünden dolayı maznun 
olanların mevkufen muhakemei eri icra kılınacak 
ise de tevkif müzekkeresini verecek daire tâyin 
edilmemiş olduğundan beşinci maddede (,muha-

; kemesi) kelimesinden sonra (Bidayet ceza mah-
j kemelerinden verilecek gayrimuvakkat tevkif 
| müzekkeresi üzerine) ibaresinin ilâvesini arz ve. 
s teklif eylerim. 
| Karahisarı Sahib 
I Halil Hilmi 
i REİS — (Bidayet ceza mahkemelerinden ve-
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rilecek gayrımuvakkat tevkif müzekkeresi üze
rine) ibaresinin ilâvesini, kabul ediyor musunuz? 
Kabul edenler lütfen ellerinik aldırsınlar. (Eller 
kalkar). Kabul edildi. (Muvafık, sadalan). 

(Süleyman Sırrı B. (Yozgad) — Takriri okun
du) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mevkii müzakerede bulunan lâyihai kanuni-

yenin beşinci maddesinin; «Hiyaneti vataniye 
mücrimlerinin derdest edildikleri dakikadan iti
baren mevkuf ad ve muhakemeleri har halde 
mevkuf en icra edilir» şeklinde tadilini teklif ey
lerim, ferman. 

29 Nisan 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REİS — Bu takriri kabul ediyor musunuz, 
efendim? (Eller kalkar). Kabul edilmedi, efen
dim. 

Beşinci maddeyi Halil Efendinin tadil tekli
fi veçhile reye koyuyorum. Kabul edenler elleri
ni kaldırsınlar.' Kabul edildi. 

MADDE 6. — Zabıtai adliye memurlarının 
tanzim edecekleri tahkikatı iptidaiye evi'akı 
dairei istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en 
büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onun 
tarafından dahi müddeiumumiler vasıtasiyle 24 
saat zarfında mahkemeye verilir. 

REİS — Kabul ediliyor mu, efendim? (Ka
bul, kabul, sadalan). Kabul olundu, efendim. 

MADDE 7. — Hiyaneti vataniye mücrimle
rine ait muhakemat bir sebebi mücbir olmadık
ça âzami yirmi günde hükme raptolunacaktır. 
Bu müddeti bilâsebebi mücbir tecavüz ettiren 
mahallî zabıtası ile mahkeme heyeti kanunu ce
zanın 102 nci maddesi zeyli mucibince cürmü-
nün derecesine göre tecziye edilmek üzere ma
fevki mahkemesince muhakemesi bilicra âzami 
yirmi gün zarfında hükme raptedilecektir. 

REİS — Buradaki mücrim kelimesini maz
nun yapacağız. Kabul ediliyor mu efendim? (Ka
bul, kabul, sadalan). Madde bu şekilde kabul 
edildi, efendim. 

(Sekizinci madde okundu). 

MADDE 8. — İşbu kanuna tevfikan maha-
kimden sâdır olacak mukarrerat Büyük Millet 
Meclisince badetttasdik mahallerinde infaz olu
nur. Tasdik edilmediği takdirde Meclisçe ittihaz 
edilecek k ^ a r a tevfiki muamele olunur. 

REİS —'Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Bir daha okunsun, efendim, sadalan). 
«Maddeye işbu kanuna tevfikan» kelimeleri ya
zılmalıdır. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, takrir ki
min tarafından verilmiş ise izahatta bulunsun. 

SAĞDAN BlR MEBUS — Bendeniz de tek
lif etmiştim. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Efendim, ben
deniz kendi kâğıdımda işaret etmiştim. İşbu ka
nuna tevfikan mahakimden sâdır olacak mukar
rerat olacak. (Evet, sadalan). 

HAYDAR B. — Efendim, bir daha evvelâ 
izahat ve sonra takrirlerinizi veriniz. Çünkü, ne 
suretle tadilât icra edildiği" bilinemiyor ve eli
mizdeki lâyihaları zabıttan tashih ediyoruz. 

Zatıâİinizin takririyle bir takrir var, infaz 
olunur, ibaresini havi olan takrir daha evvel re
ye konulduğu için sizin takririniz reye konulma
mıştır. 

MURAD B. (Kastamonu) — Katî olmazsa 
nasıl olur? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— K a t i olur, katî (Hayır, hayır, sadalan). (Re
is Beyin okuduğu gibi efendim, sadalan). 

REİS — Katidir, efendim. 
FEYYAZ B. (Yozgad) — Katî yok, bütün 

mukarreratta. (Gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurunuz, takriri Hay
dar Bey bulmaya gitti. 

REFİK B. (Konya) — Zannederim bir sui-
telâkki var, efendim. Malûmu âlileri mahakim-
de, ıstılahatı kanuniyede birtakım ibareler var
dır ki, bunları birtakım usule tevafuk eden şey
lerdir. Muhakematı âdiyede (5 000 kuruşa ka
dar olan deavi katî olup) tâbiri de vardır. Usu
lü muhakematı hukukiyede (deavi katî) tâbiri 
vardır. Bu katî sözü, hükmün kabili tem
yiz olduğu için gösterilmiştir. Yalnız kabi
liyeti istinaf iyesi yoktur, demektir. Burada ise 
katî kelimesi bunun kabiliyeti istinafiye ve 
temyiziyesi yoktur, demektir. Ancak infazı Mec
lisi millînin vereceği karara tâbidir, suretinde 
anlıyorum ve zaten esas kelime de bunu ima 
ediyor. Yoksa katî mânasiyle idam kararı ve
rildiği takdirde Meclisi millînin reyi istihsal 
olunduktan sonra değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Suitelâkki o nok
tada değil, efendim. Ancak, idam kararı bura
da tasdik olunur. Umum mukarrerat da tasdik 
edilecek mi? Buna imkân mı vardır? 

REİS — Şimdi efendim, müsaade buyurulur-
sa takrirleri artırıyorum. Zannediyorum ki, ka
tî söz ile muvakkat kürek cezalarını havi olan 
mukarreratta Heyeti Âliyeye gelmeye mâni de
ğildir. Onlar da Meclisi Millîmize sevk olunabi
lir. (Gürültüler). 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İkinci müzakereyi yapıyoraz. Takrir sahipleri 
olmıyanlar söz söylemesinler. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim. Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Bey tarafından verilmin 
takrir vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B.' (Erzurum) — Dünkü 
takririm yoktur. Şifahidir. 
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ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Ancak idamı müstelzim olan... (Gürültüler), 
(Tamam tamam sesleri). 

FERİD B. (Çorum) — İşbu mahakimden sâ
dır olacak nmkarrerat dersek sonra umuma ait 
olur. Halbuki maksat yalnız hiyaneti vataniye-
ye aidolaıılardır. Bizim dediğimiz budur. Onun 
için (İşbu kanuna tevfikan mahakimden sâdır 
olacak mukarrerat) demek lâzımdır. 

REİS — Şimdi müsaade buyurunuz efendim. 
Kısa kesmek için böyle söyüyeeeğiz : İşbu ka
nuna tevfikan ı nah akimden sâdır olacak mukar-' 
rerat Büyük Millet Meclisince badettasdik ma
hallerinde infaz olunur. 

REFİK B. (Konya) — Yalnız... (Evet evet 
sadaları). 

REİS (Devamla) — Refik Bey kardeşimizin 
söylediği bir bahis vardır ki, bunda katiyet me
selesi mevzuubahistir. Bu takrir katî demekle 
kabili istinaf ve temyiz mesaili olmadığını gös
termek demektir değil mi efendim? Bu suretle 
teklifte bulunuyorlar (İşbu kanuna tevfikan 
mahakimden sâdir olacak nmkarrerat katî olup, 
Büyük Millet Meclisince badettasdik mahalle
rinde infaz olunur). (Kabuksadaları). 

KÂTİP HAYDAR B. — Maddenin aldığı son 
şekli okuyorum : İşbu kanuna tevfikan maha
kimden sâdır olacak mukarrerat katî olup Bü
yük Millet Meclisince badettasdik mahallerinde 
infaz olunur. Tasdik edilmediği takdirde Mec
lisçe ittihaz edilecek karara tevfiki muamele olu
nur. 

REİS — Sekizinci maddeyi reye koyuyorum. 
(Kabul sadaları). Kabul edildi efendim. 

Af finizi istirham ederim, daha heyeti tahri
riye müptedi olduğu için vazifeyi bihakkin iüa 
edemiyorlar. Benim aklıma geliyor ki, maddele
rin birisinde doğrudan doğruya ihzar mesele
sinden bahsedilmişti. Şimdi o geçmedi. Onun 
için rüfekamızdan Halil Hilmi Efendinin takriri 
var, diyorlar ki, (İşbu ceraimin emri muhake
mesi için mahkemelerce istenilen şahsa celp ve 
davete hacet kalmaksızın bilâ hüküm ihzar mü
zekkeresi tastır kılınır) diyorlar. Dün. kabul 
edilmişti (1) 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim bu maddei 
kanuniyede bigayrihakkin şahitlere ihzar mü
zekkeresi kesilmek suretiyle şahitlerin hukuku
na dokunuluyor. Şahit hakkın istizharına hizmet 
eder. Bunun hakkında doğrudan doğruya ihzar 
müzekkeresi verilmek doğru mudur? (Doğru 
sadaları). Doğru değildir efendiler (Doğru sa
daları, gürültüler). Malûmuâlileri olduğu üzere 
celp kesilsin, celbe mutavaat edilmediği zaman 
ihzar kesilsin (Gürültüler). Pekâlâ müddetin 
yirmi günü tecavüz etmemesi kabul edildiğine 

(1) Kanuna dokuzuncu madde olarak konul
muştur. 

i göre celbe ademimütavaattan dolayı şahide baş-
I kaça bir ceza tertibolunsun. Doğrudan doğruya 

ihzar kesmek hiçbir suretle doğru olmadığı kanaa
tindeyim. ( 

REİS — Şimdi efendini bunun kanuna mad
de olarak ilâvesini reye koyuyorum. Dün mü
zakere edilmişti. Heyeti tahririyenin vazifeyi 

| bihakkın ifa edememesinden yapılamamıştı (Ka-
I bul, kabul sesleri). Kabul olundu efendim. 
| İzmit Mebusu tarafından müfteriler hakkın-
i da yazılan bir madde vardı, onu okuyunuz. 
! (İzmit Mebusu Haindi Beyin takriri okundu) : 

Hiyaneti Vataniye Kanununa ilâve edilecek 
madde 

MADDE 10. — İsyana iştirak etmiyen eşhas 
i hakkında ligarezin isnadatta bulunanlar isnad-
! ettikleri cürmün cezasiyle mücazat olunurlar (1) 

REİS — Madde olarak kabul ediliyor mu 
efendim? (Kabul, kabul sesleri). Kabul edildi. 

I (On birinci madde okundu) : 

j MADDE 11. — İşbu kanun her mahallin ida-
j re âmiri tarafından nahiye ve kaza, liva ve vilâ-
j yet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri 
I müçtemian celbedilerek ifham ve sureti tebliği 

mutazammm heyeti mezkûre âzalarının imzala
rını havi zabıt varakaları tutularak idare meclîs-

; lerince hıfzedilmeklc beraber kavaninin nçşir ve 
; ilâm hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca neşir 

muamelesi dâhi yapılacaktır. 
REİS — Kabul oluyor mu efendim! (Eller 

kalkar). Kabul olundu efendim. 

! MADDE 12. — İşbu kanunun icrayi ahkâ-
j m ma Büyük Millet Meclisi memurdur. 
j REİS — Kabul olunuyor mu efendim? Ka-
! bul edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Ka-
'• bul olundu efendim. 
j HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — On birinci 

maddede diyor ki, efendim. İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren kırk sekiz saat zarfında köy 
heyeti ihtiyariyeleri müçtemian cemedilecek ve 
onlara bu suretle ifham edilecektir. Malûmu 
âlileridir, köylerin heyeti ihtiyariyesini topla
mak ve aynı günde tebliğ etmek kabil değildir. 
Tenakus var. (Doğru sadaları) Binaenaleyh bu 
madde hakkında bendeniz Heyeti Muhteremeui-
ze [İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilâ
nından kırk sekiz saat sonra mer'i olacaktır] 
denmesini teklif ederim (Umum tarafından ka
bul sadaları). 

REİS — Ayrıca bir madde olarak bu suretle • 
kabul ediliyor mu? Kabul edenler amerini kal
dırsınlar (Kabul, kabul sadaları) (T) 

(1) Kanuna 10 ncu madde, olarak konulmuş
tur. 

(2) t.şbu madde kanuna 14 ncü madde olarak 
konulmuştur. 
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İlendim, kanunim heyeti umumiyesiın reyi 

koyacağım. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bif takririn, var, 

efendim. 
REİS — Okunsun. 

Riyaseti Celüeye 
Haklarında gıyaben muhakeme icra edilen 

eşhasın haklarındaki hüküm derdest edildikleri 
/aman Usulü muhakematı caziye Kanununun 
gıyabi faslındaki ahkâmı cinaiyeye tevfikan 
vicahen muhakemelerinin icrasına dair bb' mad
denin ilâvesini teklif eyleriz. 

Sivas Kırşehir 
Rasim Müfid 

REİS — Kabul ediyor musunuz, efendim.' 
([layır.sadaları) Kaimi edilmedi, efendini. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, heyeti umıımiyesi hakkında Ara toplanma
dan maddeler bir daha okunsun. 

REİS — Karıştırdık. Bâzı mevat ilâve edil
di. Okunsun. (Hacet yok, «adaları) 

NURİ B. (Bolu) — Tebyiz olunsun da öyle 
okunsun efendim. (Hacet yok, sadaları) 

(Birinci ve ikinci maddeler badet tebyiz 
okundu) : 

MADDE 1. - Makamı muallâyi hilâfet ve 
saltanatı ve memaliki mahnısai şahaneyi yedi 
eeanipden tahlis ve taarruzatı defi maksadına 
matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Mec
lisinin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen 
veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsa-
datta bulunan kesan haini vatan addolunur. 

MADDE ± — Bilfiil hivaneti vatanivede bu

lunanlar şaiben idam olunur. Eeran zimetl.al 
olanlar ile müteşebbisleri kanunu cezanın kırk 
beşinci ve kırk altıncı maddesi mucibince tec-
zive edilirler. 

KÂTİP HAYDAR B. — Şimdi efendim, 
dördüncü madde üçüncü madde oluyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bir madde ilâve edildi. Üçüncü madde ye
rine o madde okundu. (Üçüncü madde ipka 
edildi, sadaları) 

(Refik Şevket Beyin takriri idi, sesleri) 
REİS — Efendim, o takriri içeriye, başki-

tabete göndermişler, getirsinler. 

NUR t B. (Bolu) — Tebyiz olunsun öyle 
okunsun. Daha iyi değil mi, efendim? 

REİS — Okunur efendim, yanlışlar olursa 
tashih olunur. Yalnız, madde içeriye gitmiştir. 
('Jetirecekler okuyacağım. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, kalem kâ 
tipleriyle Divan kâtiplerinin vazifesi karıştı. -Bu 
şerait dâhilinde hiçbir iş yapılamaz ve hiçbir 
kati]) bu kürsüde ifayı vazife edemez. 

REİS — Rüfekayı muhteremeden diğer kâ
tip Beyler var, fakat gelmiyorlar, hepsi Haydar 
Beye yükleniyorlar. Bu doğru olamaz. (Doğru, 
doğru, sadaları) 

Münavebe olsun. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Emir ve
rir, davet ederseniz, icabet ederler. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Reis Beye
fendi, münavebeye tâbi tutunuz. 

REİS — Bir çeyrek saat celseyi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati: Z. S. 3,30 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: Z. S. 3,45 

REİS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Feyyaz B. (Yozg'ad) 

REİS — Efendiler, şimdi maddei kanuniye-
ieri okutuyorum. 

(Kâtip Haydar B. tarafından okundu'/ : 

MADDE o. — Vaiz ve hitabet suretiyle ale
nen veya. ezminei muhtelif ede eşhası mulıtcli-
feyi sırran ve kavlen hıyaneti vataniye eürmü-
nc tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve tes 
viki su ver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve 
tersimen irtikâbeyliyenler muvakkat küreğe 
konulur. Tahrikat ve teşvikat sebebivle maddei 

fesat meydana çıkarsa muharrik ve ıııiişv^ vikler 
idam olunurlar. 

MADDE 4. — Hivaneti vataniye maznunla 
rınm mercii muhakemesi ikan eürmedilen ma
haldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali müs
tacele ve fevkalâdede maznunun derdest edildi
ği mahal mahkemesi ele icrayı muhakeme ve ita-
vı karara salâhivettardır. 

MADDE T). Hivaneti vatanive maznunları-
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nm muhakemesi bidayet ceza mahkemelerin
den verilecek gayrimuvakkat tevkif müzekkere
si üzerine her halde mevkufen icra edilir. 

REİS — (Her halde) kelimesi kalıyor. 

MADDE 6. — Zabıtai adliye memurlarının 
tanzim edecekleri tahkikatı iptidaiye evrakı 
dai.rei istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en 
büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onun 
tarafından dahi müddeiumumiler vasıtasiyle 
yirmi dört saat zarfında mahkemeye veri
lir. 

MADDE 7. — Hiyaneti vataniye maznun
larına ait muhakemat bir sebebi mücbire olma
dıkça âzami yirmi günde hükme raptoluna-
caktır. Bu müddeti bilâsebep mücbir teca
vüz ettiren mahallî zabıtası ile mahkeme he
yeti kanunu cezanın yüz ikinci maddesi zeyli 
mucibince cürmünün derecesine göre tecziye 
edilmek üzere mafevki mahkemesince muhake
mesi bilicra âzami yirmi gün zarfında hükme 
raptedilecektir. 

MADDE 8. — İşbu kanuna tevfikan maha-
kiınden sâdır olacak mukarrerat katî olup Bü
yük Millet Meclisince badettâsdik mahallerinde 
infaz olunur. Tasdik edilmediği takdirde Mec
lisçe ittihaz edilecek karara tevfiki muamele 
olunur. 

MADDE 9. — İşbu ceraimin emrü muhake
mesi için mahkemelerce istenilen şahsa celp ve 
davete hacet kalmaksızın bilâhüküm ihzar mü
zekkeresi tastik kılınır. 

MADDE 10. — İsyana iştirak etmiyen eşhas 
hakkında ligarazin isnadatta bulunanlar isnad-
ettikleri cürmün cezasiyle mücazaat olunurlar.' 

MADDE 11. — İşbu kanun her mahallin ida
re âtJıiri. tarafından nahiye ve kaza liva ve'. v> 
lâyet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri 
müçtemian celbedilerek ifham ve sureti tebli
ği mutazammmm heyeti mezkûre âzalarının im
zalarım havi zabıt varakaları tutularak idare 
meclislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin 
neşir ve ilânı hakkındaki kanuna tevfikan ay
rıca neşir muamelesi dahi yapılacaktır. (1) 

MADDE 12. — İşbu kanunun ierayi ahkâ
mına Büyük Millet Meclisi memurdur. (2) 

- MADDE 13. — İşbu kanun her mahalde ta
rihi tebliğ ve ilânından kırk sekiz saat sonra 
mer'i olacaktır. (3). 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesiyle... 
(Gürültüler). 

Bundan ey vel yine Müfid Efendi ile İspar
ta Mebusu İbrahim Beyin bir takriri var ki, 

(1, 2, 3) İşbu maddelerin numaraları kanun
da 12, 13, 14 olarak gösterilmiştir. 
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nazarı dikkate alınmaya şayandır. Diyorlar ki : 
Haklarında gıyaben hüküm verilen eşhas der
dest olunduktan sonra bilâmuhakeme idam 
olunmak veya küreğe konulmaları ahkâmı esa-
siyei şer'iyeye de muhalif ve binaenaleyh, Türk-
çemizdeki «Söyletmeden evvel bir adam asıl
maz» kaidesine dahi mugayir olmakla kanu
nun heyeti umumiyesi kabul olunmadan evvel 
bu gibilerin vicahen muhakeme olunmalarına 
dair bir madde kabul olunmasını teklif ediyo
ruz. (Muvafık, sadaları), (Doğrudur), (Gürül
tüler). 

REİS — Müsaade buyurun, (Haklarında gı
yaben hüküm sâdır olan eşhas derdestlerinde iş
bu kanuna tevfikan yeniden ve vicahen muha
kemeleri icra olunur). (Muvafıktır, sadaları). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Biz en 
evvel şahitlere acırken, şahitlere zahmet ediyo
ruz, efendim. Maddei kanuniyede her halde mev
kufen demek, her halde derdest olunduğu va
kit demektir. Ahkâmı gıyabiye mahkûmun der
desti ile keenlemyekündür. Biz, şahitleri bir 
defa mahkemeye kadar sürüklememeyi düşü
nürken bir defa maznunun gıyabında mahke
meye gelmiş oluyor, ondan sonra maznun der
dest olunuyor, bir daha geliyor. Sarahate göre 
ahkâmı gıyabiye olmıyacaktır. Derdest olun
duğu gibi her halde mevkufen yani vicahen 
olacak demektir. Binaenaleyh, şu sarahatle ah
kâmı gıyabiyeyi reddetmiş oluyoruz. Bu teklif 
ile bu fıkranın reddini teklif ediyorum. (Hayır, 
hayır, sesleri.... Gürültüler). 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — O halde ay
rıca bir madde konulur. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
bir cürüm irtikâbeclilir. Mücrim her hangi bir 
vasıta ile firar edebilir. Firar eden mücrim hak
kında muhakeme icra edilmiyecek midir1? Beş 
sene tutulmazsa ona mütaallik olan dâva rüyet 
edilmiyecek midir? O rüyet edilir, muvacehei 
âmmede cürmünün cezayı mâneviyesini alır, on
dan sonra gelir. Eğer masum ise huzuru ada
lete çıkar, esbabı beraet ve mazeretini göste
rir ve beraet kararı istihsal eder. Yoksa müc
rim firar eder etmez hakkındaki hakkı dâva 
sukut etmez. (Muvafık, sadaları). Elbette gıya
bi noktai nazar doğrudur. 

REİS — Şimdi efendim, Müfit Efendinin tek
lifini kabul eednler lütfen ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar). Kabul edildi, efendim. O halde 
kanun on dört madde oluyor. (1). 

Diğer bir takrir daha var, hiyaneti vataniye 
hakkındadır. Erzincan Mebusu Tevfik Beyin. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye fiilinde methaleldar olup 

(1) İşbu madde kanuna 11 nçi madde olarak 
konulmuştur. 
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da tahkikata iptidar edilmezden evvel veya es-
nayi tahkikatta: Cürmün sübutunu teshil mak-
sadiyle, ihbar ve itirafı cürmedenler, cezasının 
(Süİüsanmdan nısfına) kadarı tenkil olunur, 
şeklinde bir madde ilâvesini teklif ederim. 

Erzincan 
Tevfik 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır^ 
sm (öyle şey yok... Hayır kimse kabul etmiyor 
sadâl&n). Reddolundu efendim. 

Şimdi kanunun heyeti umumiyesini reye ko
yuyorum efendim. Kabul edenler ellerini kaldır
sınlar (Eller kalkar). Kabul edildi efendim (Al
lah hayırlı eylesin sadaları). 

2. — TEKLİFLER 

1. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan Beyle refi
kinin, istanbul'un işgalmi mütaakıp akdolunan 
mukaveîâtin kemlemyekûn addi hakkında teklifi 
(2/5) 

RElS — Bâzı takrirler var onları okuya
cağız : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul'un işgal tarihi olan 16 Mart 1336 ta

rihinden itibaren kuyudu ecnebiye tahtı tesir ve 
nüfuzunda bulunan İstanbul Hükümetinin ak
dettiği ve edeceği muahedat ve mukavelâtı siya
siye ve ticariyenin keenlemyekün addedileceği
ne dair âtideki maddei münferidei kanuniyenin 
Lâyiha Encümenine havalesini teklif eyleriz : 

MADDE 1. — İstanbul'un ecnebi kuvvetleri 
tarafından işgal tarihi olan 16 Mart 1336 tari
hinden sonra İstanbul Hükümetince akdedilmiş 
ve edilecek olan siyasi, ticari ve malî kâf fei ukud 
ve mukavelât keenlemyekün addolunur ve tekâ-
fili millî tahtında değildir. 

MADDE 2. — Bu maddei kanuniyenin icra
sına. Büyük Millet Meclisi Heyeti îcraiyesi me
murdur. 

Aydın İstanbul 
Cami Dr. Adnan 

(Adliye Encümenine sadaları). 

REİS — Diğer arkadaşların da takrirleri 
vardır ki, mealen aynendir. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
İstanbul'un işgalini mütaakıp akdtdüen mukavc-
lâttn gayrikabili kabul olmasına dair teklifi (2?€; 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merkezi Hilâfet ve Saltanafm işgaliyle butun 

kuvayi hükümetin Düveli İtilâfiye elinde esir 
olduğu ve bilcümle muamelât ve harekâtın biz-
zarure İngilizlerin arzu ve iradesine tâbi ve mün-
kat kaldığı malûmdur. Binaenaleyh İstanbul'da 
gerek Zati Hazreti Padişahi ve gerek düşman 

eliyle teşekkül eden ve hükümet adını taşıyan 
heyet namına vukubulmuş ve bulacak olan bilû
mum mukarrerat ve taahhüdatm keenlemyekün 
hükmünde bulunduğu izahtan müstağnidir. Bu 
sebeple âtideki hususatın kabul ve neşrü ilânını 
teklif eylerim : 

MADDE 1. — Düveli İtilâfiye tarafından • 
Merkezi Hilâfet ve Saltanatın işgal altına alın
dığı 16 Mart 1336 tarihinden itibaren düşmanla
rın gerek Zati Hazreti Padişahi ve gerek İstan
bul'daki hükümet namına ittihaz edecekleri bil
cümle mukarrerat ve taahhüdat ve neşrettire
cekleri fetavayi şerife mahsulü cebir ve ikrah 
olduğundan Milleti Osmaniyece gayrikabili ka
bul addedilmiştir. 

MADDE 2. — Kuvayi hükümet tamamen 
düşman elinde esir bulunduğundan merkezi hü
kümetin tahlisine kadar Ankara'da müteşekkil 
ve salâhiyeti fevkalâdeyi haiz Büyük Millet 
Meclisi dahilî ve haricî bütün muamelât ve mü-
nasebatı Devletin merciidir. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REİS — Adliye ve Hariciye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle 
arkadaşlarının, İstanbul Hükümetinin ittihaz et
tiği ve edeceği her türlü taahhüdat ve mukarre-
ratın kabul olunmıyacağına dair takrir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul'un ve Halifenin esareti dolayısiyle 

toplanan Meclisi Âli ilerde müşkül bir vaziyette 
kalmamak için ecnebi tesiri altında bulunan İs
tanbul'daki hükümetin ittihaz ettiği ve edeceği 
her türlü taahhüdat ve mukarreratm kabul edi-
lemiyeceğine dair bir maddei kanuniye yapıl
masını ve bunun bütün cihana müstaeelen ilânı
nı teklif ederiz. 

Kastamonu Yozgad Konya 
Abdülkadir İsmail Fâzıl Abdülhalim 

Kemalî Çelebi 
Karahisarı Sahib Kastamonu Çorum 

Hulusi Murad Puad 
Çorum Kastamonu 
Ferid Rüşdü 

REİS — Şimdi efendim, bu takrirleri a ra ı 
ederseniz Adliye Encümenine havale edelim. Bu 
hususta bir şey yazsınlar. (Lâyiha Encümenine 
sadaları). 

REİS — Lâyiha Encümenine söylemiyorum. 
Çünkü Lâyiha Encümeni çok meşgul, yapılacak 
nizamname ile Adliye Encümeni iştigal eder. 
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(Çelebi Efendi Hazretlerinin takriri Feyyaz 

Bey tarafından okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisinin teşekkülü ile mü

dafaai vatan ve muhafazai hukuku millet hak
kında ifayı hizmeti kabul etmiş olan efradı mil
letin Müdafaai Milliye teşkilâtı altında Meclisi 
Âli tarafından sevk ve idaresi tabiî olmakla bu 
hidematm istilzam eyliyeceği her nevi masarife 
karşılık olmak üzere icabeden mebaliğin itasına 
dair Meclisi' Âlice bir karar verilinceye kadar 
elyevm mer'i olan Muvazene! Umumi Kanunu 
mucibince harbiye tahsisatından sarfiyat icra-
siyle Kuvayi Milliyenin teşekkülü üzerine bizza-
rure teşebbüs edilmiş ve maalesef birçok suitef eh-
hüm ve suiistimallere kapı açmış olan cemi iane 
hususunun derhal men'i hakkında bir karar ita
sını teklif eyleriz. 

Konya Mebusu Konya Mebusu 
Refik Postnişini Hazreti Mevlâna 

Abdülhalim 

Müstaceliyet kararivle Adliye ve Hariciye encü
menlerine gönderelim. (Kabul sesleri) 

3. — Şinob Mebusu Şevket Beyin, Usulü mu-
hakematı cezaiye Kanununun tadili hakkındaki 
teklifi (2/7) 

Riyaseti Celileye 
Usulü muhakematı cezaiye Kanununun istin

taka, heyeti ittihamiyeye ve cinayatm usulü mu-
hakematına dair olan fasılları birçok merasim 
ve kavaidi ihtiva etmekte ve maznunların te-
madii mevkufiyetlerine sebebiyet vermekte ve 
ahvali hazıra dolayısiyle bunun devamı gayricaivz 
bulunmakta olduğundan kanunu mezkûrda ihti
yacı zamana göre bâzı tadilât icrasını derecei 
vücupta görüyorum. 

Sinob 
Şevket 

KÂTlP HAYDAR B. — Bundan sonra mad
deler geliyor. 

REÎS — Arzu buyurursanız bunu da Adliye 
Encümenine gönderelim. (Muvafıktır) 

Adliye Encümenine gönderiLsin, Adliye Encü
meni tetkik ederler. Eğer şayanı kabul ise pek
âlâ, değil ise reye koyarız. (Muvafıktır sadaları) 

Diğer bir teklif daha var efendim : 

4. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, geçen seferberlikte harbe iştirak eden mah-
pusinin aflarına dair teklifi (2/1$) 

(Kâtip Feyyaz Bey, Kastamonu Mebusu Ab
dülkadir Kemali Beyin teklifini okudu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen umumi seferberliğin bidayetinde mah-

kûminden gönüllü olarak harbe iştirak edecek
lerini beyan edenler derhal tahliye olunup kıta
ata teslim edilmişlerdi. Senelerle muhtelif cep
helerde din ve vatan namına kanlarını döken 
evlâdı vatanla bunlar da aynı vazifeyi yapmış 
oldukları halde şimdi memleketlerine dönmeye 
başladılar. Müddeti mütebakıyelermin affı için 
bir kanun yapılmadığı cihetle bu gaziler köy
lerine, 3^urtlarma değil belki sabık günahların
dan dolayı mahpeslere giriyorlar. Halbuki ken
dileri harb esnesında kaçmamışlar; dağlarda, 
kırlarda müsellâhan dolaşarak hanumanlar yık
mamışlar, şenaatlerin envamı yapıp da affedi
len şakiler derecesine düşmemişlerdir. Binaen
aleyh elyevm hapishanelerde bulunan bu kabil 
kesanm derhal tahliyeleri lüzumuna dair bir 
karar itasını teklif ejderim. 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

REÎS — Bunu da Adliye Encümenine gön
derelim. (Muvafıktır sesleri) 

2. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
di ile arkadaşının, cemi iane hususunun derhal 
men'ine dair takriri 

(Muvafık sesleri) 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine gön
derelim. (Müdafaai Milliye ve Maliyeye sesleri) 

(Muvafıktır, hay hay) " 

Müdafaai Milliye ve Maliye Encümenine gön
deririz. (Muvafıktır sadaları) 

(Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleriyle Re
fik Bey tarafından verilen iki takrir Kâtip Fey
yaz Bey (Yozgad) tarafından okundu) : 

3. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
di ile arkadaşının, %'%rıaçık mahallerde kadın 
oynatanların muvakkat küreğe konulmalarına 
dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahkâmı şer'iyemiz hilâfına olarak birçok es

bap ve avami.l tesiriyle bâzı mahallerde âdeta 
müstevli bir marazı ahlâki halini almış ve bu 
yüzden (dinî, ahlâki, sıhhi, içtimai) mehazir 
ve mazarratı mütaaddide husule getirmiş olan 
kadın oynatmak ve gezdirmek âdatı fazihasınm 
men'i hususunda Kanunu Umumii Cezamızda 
muayyen olan.ceza şimdiye kadar işbu adat ve 
ahvalin izalesini temin edememiş ve Anadolu'
nun birçok bilât ve mahalleri de sırf evamiri 
diniyeye tamamen ademiriayet ve cehil saika-
siyle bir girdabı felâket ve sefalet içinde kal
mıştır. Bu halin bünyei içtimâimizde husule 
getirdiği fecayii izaleye hadim olmak üzere Ka
nunu Cezanın 202 nci maddesi ikinci zeylinin 
şekli âti dairesinde tadilini teklif ederiz.; :> 

Madde — Âdabı umumiyeye mugayir ola
rak icrayı fuhuş maksadiyle evlerde, bağ ve bah
çe gibi nim açık mahallerde kadın oynatıldığı 
takdirde oynatan eşhas ile bilihtiyar oymyan 
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kadınlar muvakkaten küreğe konulurlar. 

Konya Konya 
Refik Postnişini Hazreti Mevlâna 

Abdülhalim 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
di ile arkadaşının, Konya ve mülhakatında mev
cut zehairin ihracatını temine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Haksız yere işgal edilmiş olan Adana vilâye

timizin istihl'âsı maksadiyle yapılan teşefobüsalt 
ve icraat cümlesinden olarak. Heyeti Mu'htere-
mece de malûm olduğu veçhile millî kuvvetleri
miz tarafından icra edilen 'harekât, esnasında 
Ulukışla'dan ileri şimendifer ıhututu üzerindeki 
köprülerden (birkaçının bozulması ve Fransız iş
gal kuvvetlerinin de Pozantı'dan ilerideki tahri
batları üzerine Ibir ayı mütecaviz zamandan Iberi 
Konya ile Adana arasında hututu muvasala 
münkati 'olmuş ve bu "hal daha evvel İzmir ve îs-
tanbul'un işgalleriyle tahaddüs 'eden buhranı ik
tisadiyi büsbütün artırmıştır. Bu sebeple Anado
lu'nun zahire ambarı mesabesinde iolan Konya 
ve nıülhakatmdaki mevcut zehairin ihracedile-
memesinden hayatı iktisadiye elîm bir devrei 
tevakkufa ıgirmiş ve bu halin devamı servet ve 
hayatı millet üzerinde netayici vahime husule 
getireceği şüphesiz bulunmuş olduğundan ihra
cat ve ithalâûn teminine ihâdim tedatoirin acilen 
ittihazını teklif ederiz. 

Konya Konya 
Refik Postnişini Hazreti Mevlâna 

._. Aîbdülhalim 

REÎS — Maliye Encümenine gönderelim. 
(Maliye Encümenine sesleri) 

SOLDAN BÎR MEBUS — Müdafaai Milliye-
ye.... 

REÎS — Müdafaai Milliye ve Maliyeye... . 
(Hay hay sesleri) 

5. — Denizli Mebusu Necib Beyin, Mecliste 
evvelâ vatanın düşmanldan temizlenmesi hususu
nun müzakere edilmesine dyir takriri. 

(Takrir okundu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinc 
E'fendian, 
işbu fevkalâde Meclisi Âlimizin teşekkül ve 

inikadından gaye ve maksadı, yegâne, mukaddes 
vatanımızı mâruz 'bulunduğu tehlikeden kurtar
mak ve meşgul arazimizden bir an evvel düş
manları tathir ederek merkezi Hilâfetimize ka- j 
vuşmak ve bu müddet zarfında idarei Hükümeti I 
hüsnü tedvir edebilecek muktedir ellere tevdi 
ile Ibir mercii umumi tanımaktır. 

Binaenaleyh Hükümeti daimî .teşkil eder
cesine yeniden kanunlar yapmak veya kavaniııi 
Devleti tadil etmek gibi ikinci derecede haizi 
ehemmiyet olan meseleleri münakaşa etmek J 

I muvafıkı hal ve zaman olmasa gerektir. Bugün 
memleketlerimiz bir seneye karip bir zamandan 
beri düşmanı biaman olan Yunanilerin karşı
sından, bütün mevcudiyeti feda edercesine mua
venette bulunmakta evlât ve ayalimiz her an 
heyecan içinde lerzan olmakta ve bütün enzarmı 
Meclisimize dikerek ittihaz buyurulacak teda-
bire muntazır bulunmaktadır. Onun için takdi-
mülehem alelmühim kaidesine tevfikan evvelâ 
bu cihetin nazarı dikkat ve ehemmiyete alınma
sını talep ve istirham eylerim. 

' . Denizli Mebusu 
Necip 

REÎS — Bunda bir şey yok, ıttıla kesbedildi 
değil mi? 

6. — Kastamonu Mebusu Murad Beyle arka
daşının, hususi muhasebe bütçelerinin aynen tas
dik edilmesine dair takriri 

(Mütaakiben Kâtip Feyyaz Bey tarafından 
Kastamonu Mebusu Hasan Sabri ve Murad bey
lerin takriri okundu). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 7 
îdarei Vilâyat Kanunu mucibince vilâyatm 

hususi bütçelerinin tanzimi mahalleri mecalisi 
umumiyesine mevdu olup tatbik ve icrası Hü
kümeti merkeziyeee tasdik olunmasına muallâk 
olduğundan kendi bütçelerini tanzim eden Kas
tamonu ve Ankara ve sair mecalisi umumiyenin 
tanzim ettiği bütçeler ahvali hazıra dolayısiyle 
tasdik edilmiyerek -bir hali tereddüt içinde kal
mıştır. Şu mevsim vilâyatm iş mevsimi olduğun
dan bütçelerin ya Millet Meclisince tasdik veya
hut milletvekilleri olan mecalisi umumiyenin 
kabul ettiği bütçelerin aynen tasdikine müsaade 
verilmesini Heyeti Umumiyeye arz ve teklif ey
lerim. 

Kastamonu Mebusu Kastamonu Mebusu 
Murad . Hasan Sabri 

RElS — Dahiliye ve Maliye encümenlerine. 
BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Maarif 

Encümenine gitsin efendim. Maarife ait teşkilât 
var efendim. Belki lüzumlu bir şey. tayyederler. 

REÎS — Para meselesi, bütçeyi tetkik etmi
yoruz. Dahiliyeye olmalı. 

BEŞÎM ATALAY B. — Müntesibini maarif 
de bulunmalıdır. 

REÎS — Peki bir de Maarife olsun. 
BÎR MEBUS — Bütçeyi ne suretle yapaca

ğız? (Dahiliyeye sesleri) 

3. — Kırşehir Mebusu ve Hacıbektaş Çelebisi 
Cemalettin Efendinin, mezuniyet talebine dair 
telgrafı 

REÎS — Efendim bir telgraf var, Hacıbek
taş! Veli Postnişini Hazretlerinindir. 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
16 Nisan 1336 tarihli telgrafnamei âlileri re-

sidei desti ihtiramım olarak teşekkül eden Mec
lisi Âli Reisisaniliği vekâletine intihap ve tâyin i 
buyurulmaklığımdan dolayı vâki iltifat ve teb- : 

rikâtı âlilerine azim teşekkürler vatan ve mil ; 
let, devleti mehalik ve taarruzatı hariciyeden 
rehayabetmek fikri samimîsiyle bir Meclisi Âli 
ye intihap ve tâyinim cihetiyle iftihar ederim.' 
Hay fa ki, hayli vakittir imtidadederek müzmin ; ' 
bir hale gelen hastalığıma inzimam eden diğer 
emrazı cismaniye ve cildiyeden rükûp ve nüzule 
değil yatak odamdan harice çıkamıyacak dere
cede ıstırap ve zafiyetim Meclisi Âlilerinde biz
zat ve bilfiil ifayi vazifeden zaruri mahrum, mü-
kedder, meyus bıraktığından bu yoldaki ma
zereti meşrua ve ihtiramat ve tazimatı Saika
mın lütfen kabulüne müsaadei ihyalarını arz ve 
istirhama mücaseret eylerim otbapda. 

Kaeı Bektaşi Veli Çelebisi 
Cemaleddin 

(Kıraati mütaakıp Allah şifalar verdin, sa-
daları) 

REİS — O halde efendim, Riyaseti şu su
retle kabul buyuruyorlar, değil mi, efendim? 
Kendilerini mezun addederiz. |Üezun addedil 
mesi karargir olchı mu? (Pek güzel, hay, hay 
sadaları) 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Bir ay mezun 
addedebiliriz. 

REİS — Mezuniyet karargir oldu, efendim. 
i. — Ergani Mebusu Nüzhet Beyin, yolda 

geçireceği müddetin mezuniyet sayılmasına dair 
telgrafı 

REİS — Diğer bir telgraf Erganimadeni 
azalarından Nüzhet Bey ve rüfekasmın gelmek 
te olduklarına aittir. (Okundu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesme 
Müttehi hareket olduğumuzdan yolda geçe 

cek müddetin mezun addedilmesini rica eyle
riz. (Muvafık, sadaları) 

Erganimadeni Âzasından 
Nüzhet 

REİS — Kabul edildi, efendim. 
5. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, divanı 

harblerdeki evrakın mdhakimi umumiyeyt tev
diine dar teklifi (2/10) 

REİS — Çorum Mebusu Haşim BeyH bir 
teklifi var. 

(Kâtip Haydar B. okudu): 
Makamı Celili Riyasetpenahiye 

Esbabı mucibesi : 
Hali harbde vazifei vataniyesini şuabatı 

muhtelifede ifa etmekte iken ceraimi siyasiye-

nin gayriahvalde sahih ve gerek gayrısalıih 
vukubulan şikâyat ve isnadat üzerine mukad
dema Divanı Harblerce tahtı tevkife alınmış ve 
haklarında birgûna hüküm sâdır olmıyarak 
mevkuf bulunmuş .olanlardan birçok kesaııa ait 
evrakı tahkikanm merciince tetkik ve tasdik 
olunmak» üzere Dersaadet'e gönderildiği ve kıs
men dahi mahalleri divanı harbleri nezdinde* 
kalarak elyevm birgûna hükme iktiran ettiri 
lemediği için şimdiye değin rutubetli mahallem
de zencirbent kimseler bulunduğu anlaşıldığın
dan o gibi evrakları mevcudolan mevkuf inin ma-
hakimi umumiyeye şevkiyle tecziye veya bera-
etlerinin tesrii lâbüddür. Dersaadet ve İzmir 
gibi bilâdr meşguleden celbi müteassir olan mev 
kufine ait evrak, şühudun celbine gelince mahi
yeti itibariyle şimdilik takibat veya mücazat-
ları tecil olunarak kefaleti nakdîye ile tahliye
leri lâzım oldugMndan bunların da mahakimi 
umuntiyeye teslim olunmalannı teklif ederim, 
Hattâ bu hususa mütedair zirde münderiç macl-
dei münferidei kanuniyenin Büyük Millet Mee 
lisi Âlisinee tetkik ve tezekkür bııyurulmasını 
talebeylerim. 

Corum Mebusu 
Haşim 

KÂTİP HAYDAB B. — Bundan sonra mad
deler geliyor, efemüiîi. 

REFİK B. (Konya) — Müsaade buyurulur 
mu? (Ayak gürültüleri) 

Söz aldık rica ederim... Mahkemei Temyize 
berayi tetkik gönderilecek evrakın mahalli irsa
li kalmamıştır. Bu htikme, (Gürültüler) bu. 
hükme iktiran eden evrak arasında öylelerine 
tesadüf edilir ki, Mahkemei Temyize gönderil 
diği takdirde nakzen iade edilmesi ve onların 
netice itibariyle beraet kararı istihsal etmesi 
ihtimali mevcuttur. İşte bu gibiler hakkında ve
rilen hükümler İstanbul'a gitmiyerek uzun müd
det mahkemede kalacak ve bu yüzden hapısane-
de bulunan mevkuf inin temadii mevkuf iy eti gi
bi telâfisi gayrikabil bir zarar husule gelecek
tir. Binaenaleyh münderecatına bir maddenin 
ilâvesiyle Mahkemei Temyize gitmesi icabeden 
evrakın Millet Meclisine gönderilerek mütehas
sıslar tarafından teşkil olunacak encümen, tara
fından tetkiki icabeder mütalâasında buîunuyo 
rum. 

REİS — Şimdi efendim, müsaade buyuru-
lursa Adliye Encümenine havale ederiz. Zaten 
Bey de orada azadırlar, orada reylerini söyler
ler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolü) — Usulü müza
kereye dair söz söylüyorum. 

REİS — Müsaade buyurun daha usulü mü 
zakere tesbit edilmedi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu layiha 
lara dâir arz etmek istiyorum. (Kürsüye, kür
süye, sesleri, gürültüler) 
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REİS — Müsaade buyurursanız Lâyiha En

cümenine havale edilsin? 
TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Usulen lâyi

haları.,. (Gürültüler). 
6. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, tevhidi is

lâm hakkında teklifi (2/9) 
REÎS — Yine Haşim Bey (Çorum) tarafın

dan verilmiş bir teklif var. 
(Teklif okundu) : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibesi : ' * 
Büyük Millet Meclisimiz Makamı hilâfeti 

islâmiye ve makam Saltanat} Osmaniyemizi 
âdâyı dinden tahlis maksadı mübeçceline müs
teniden bizzarure Ankara'da teşekkül etmiş ve 
tedviri mehamı umur için nüzzarı temsil eden 
zevatı da ittifakı âra ile bilintihap tâyin et
miştir. Binaenaleyh, i^bu makamâtı âliye için 
yalnİ! vekâlet, diye bir nâm veriliyor. Halbuki 
bu vekâlet ve vekâleti âmme kabilinden mücel-
iei ahkâmı adliyenin vekâlet faşlındaki starifata 
şebih bir vekâleti mutlaka gibi kabul ve telâkki 
edilemiyeceğinden bunun maddei münferidei 
kanuniye ile tavzih ve tevsimi lâzımgeliyor. Şu 
halde zirde mündferiç müsveddenin lieclittas-
dik Meclisi Âliye arz olunmasını • teklif ede
rim. 

Çorum Mebusu 
Haşim 

ÎSMAÎL FÂZIL P§. (Yozgad) — Encümeni 
irşadiyeye... 

HAŞÎM B. (Çorum) — Müsaade buyurun, 
okusunlar, efendim. (Gürültüler). 

ÎSMAÎL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Eneümeni 
irşadiyeye... 

REÎS — Dinliydim efendim, müsaade bu
yurun. Lâyiha Encümenine havale edilirse ora
da tetkik edilir ve neticesini arz eder. 

ÎSMAÎL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Eneümeni 
irşadiyeye... (Hay hay, sadahsrı).-

7. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, bir 
millî muhafız müfrezesi teşkiline dair takriri 

REÎS — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
bir takriri var. 

(Kâtip Feyyaz Bey tarafından okundu) : 
Büyük Millet Meelisi Riyaseti Celrlesine 

Halkımızın cehaleti ve düşmaitlann pek 
melânetkârane olan iğfalâtı nazari dikkate alı
nınca Meclisin her an eli altında kuvvetli ve 
hiçbir veçhile iğfalleri imkân dâhilinde bu-
lunmıyan bir müfrezenin vücudu lâbüttür zan
nederim. Binaenaleyh, her mebus tarırfmdan 
dairei intihabiyelerinden (5 ilâ 10) nefer imanlı 
zat celbi suretiyle bu tarzda bir «Millî muhafız 

müfrezesb teşkilini teklif ederim. 
Trabzon Mebusu 

AM Şükrü 
REÎS — Müdafaai millîyeye gönderelim. 

(Hay hay, sadaları). 
Operatör Emin Bey (Bursa) ve rüfekası ta

rafından verilen takrir var. 
8. — Bursa Mebusu Operatör JBmin Beyle ar-

kodaşımn, fes yerine kalpak giyilmesine dair tak
riri 

Riyaseti Celileye 
Uzun harb senelerinin tevlideylediği birçok 

buhranlar meyanında memleketimiz için bir de 
fes buhranı tahaddüs etti. Uarbden evvelki se
nelerde yalnız Avustralya'dan senevi ithal ey
lediğimiz feslerin bedeli altın olarak beş milyon 
liraya baliğ olmakta idi. Sair ecnebi memalik-
ten ithal olunan fes bedellerini de dahili he-
sabedersek her sene yedi, sekiz milyon liralık 
bir servetin harice gittiği tezahür eder ki, bu
nun evrakı nakdiye mukabili takriben kırk 
milyon lira demektir. Îşte, fakir memleketi
miz için pek azım miktar demek olan bu para
nın dahili memlekette kalmasını temin etmek 
ve esasen Gennetmekân Sultan Mahmudu Sani 
zamanmda Adalı rumlarmı takliden serpuş 
olmak üzere kabul edilmiş olan fesin bir ser
puşu millî mahiyetinde bulunmadığı nazarı iti
bara alınarak ekseri Şark ve müslüman mil
letlerinin öteden beri bir serpuş olarak taşıdık
ları ve şu son günlerde herkesin seve seve giy
meye başladıği kalpağın bir serpuşu millî ola
rak kabul ve ilânını teklif ederiz. 

Sinob Bursa 
Şevket Emin 

(Alkışlar, hayır, hayır olamaz, sesleri). 
HAŞÎM B. (Çorum) — Hayır, hayır, ola

maz. (Katiyen olamaz, sadaları). fr 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Fes Türkün 

ruhunda yerleşmiştir. (Gürültüler)... (Kürsüye, 
kürsüye, sadaları). 

HAŞÎM B. (Çorum) — Esbabını arz edeyim, 
Efendim! Fas, Tunus ahalii islâmiyesi bütün 
fes giyiyorHr. Eğer biz Türkiye bu fes mese-
lesitıi teödidetmiş olursak bir kere bunu tek
lif eden zat... (Gürültüler), (Bravo, sadalari) 
olmaa efendim. Onların kuvvei mânevilerini te
min edecek bir yer bulamlıdır. (Bravo, sada
ları). Hakikat böyledir efendim, Tunus, Ceza
yir h«p ahali araptır. Bunlar hep müslümandır. 
Olmaz efendim, suiniyet husule getirecek, 
katiyen istemem, (Gürültüler) olmaz efendim, 
katiyen istemem... 

MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas) — Efendiler, 
fes gerçi muhdes bir şeydir, Fakat bugün 
âlemi islâm için fes bir alâmeti farikadır, efendi
ler, bilhassa Osmanlılar için, Biz bunu bırakır-

H9 
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sak kıyafetimiz, ananatımız Karmakarışık olur. 
Papak derler bizim memleketimizde onu iksa 
etsek... O mileli saire ile müşterektir. Milleti 
islâmiyeye mahsus olan kıyafet bilhassa Osman
lılar için hususi olan kıyafet bu festir. (Alkışlar^ 
evet sadalan). 

REÎS — Bu takriri nazarı itibara alıyor mu
sunuz? (Almıyoruz efendim sadalan). Almıyan
lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar, ekalliyet 
var, gürültüler) takrir nazarı itibara alınmıyor. 
(Yaşasın fes sadalan...) (Gürültüler). Rica ede
rim bugün fes ve kalpak zamanı değil (Gürül
tüler) herkes istediğini giysin. (Yaşasın fes, ya
şasın kalpak sadalan). 

9. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Müdafaai 
Milliye cemiyetleri teşkilâtı hakkında takriri 

REÎS — Dinliydim efendim müsaadenizle... 
(Kayseri Mebusu Atıf Beyin takriri Kâtip 

Feyyaz B. tarafından okundu). 

Büyük Millet-Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti celilerini teşkil eden zevatı muhte-

remeden her birinin maksat ve gayesi canımız 
kadar sevdiğimiz mübarek vatanımızı kurtar
mak ve milleti muazzamai islâmiyeyi hür ve 
müstakil olarak yaşatmak olduğunu zerre ka
dar muhabbeti vataniyesi olanlar bile inkâr ede
mezler. Bu maksadı istihsal için de teşkilâtı 
ciddiye ve seria lâzımdır. Çünkü asrı hazırda 
teşkilâtı milliye ve diniyesi olmıyan veya nok
san bulunan milletler yaşıyamaz. Dünyayı baş
kalarına terke mecbur olurlar. Bizim teşkilât hu
susunda en geride kaldığımızı kemali hüzün ve 
teessürle tahattur ettirdikten sonra müdafaai va
tan hakkında acilen yapılmasını elzem gördü
ğüm bâzı nikatı berveçhi zir arz eylerim : 

1. Sivas Kongresi mukarreratmm yeniden 
tetkikiyle halihazırın icabettirdiği surette ısla-
hı*ve kanun suretinde kabul edilmesi. 

2. Evvelce yapılan Müdafaai Milliye Teşki
lâtı pek acele ve maksadı temin edemiyecek su
rette yapıldığından Büyük Millet Meclisinin 
emriyle yeniden intihabat yaptırılması. 

3. Müdafaai Milliye cemiyetlerinde valiler, 
mutasarrıflar, kaymakamlar, nahiye müdürle
riyle muhtelit en büyük askerî memurları ve 
jandarma kumandanlariyle polis müdürlerinin 
azayı tabiîye olarak behemehal içtimalarda ha
zır bulundurulması ve ittihaz olunacak mukar-
rerata iştirak ettirilmesi. 

4. Müdafaai Milliye teşkilâtının bizzat ve 
mümkün olmıyacak yerlerde bilvasıta idare me
murları tarafından yapılması. 

5. Anadolu'nun manatıka tefrikiyle Müda
faai milliye umurunu teftiş edecek müfettişler 
yani işbu müfettişlerin verecekleri raporlar 
üzeriıie Müdafaai Milliye teşkilâtına muhalif 
olanlarla aciz ve meskeneti görülen idare me

murlarının derhal tebdilleri ve yerlerine emin 
olduğmuz memurlann süratle tâyini. 

6. Elyevm din ve vatan düşmanlarımızla 
kahramanane bir surette çarpışmakta olan müs-
lüman kardeşlerimizi idare etmekte olan Müda
faai Milliye cemiyetlerine, kurbiyeti olan yerler
den şahsan uzak olan yerlerden nakden muave
nette bulunulması. 

7. Her işimizde tereihan işbu mühim me
selenin müstacelen müzakere edilmesini rica ey
lerim. 

Kayseri 
Atıf 

ÎSMAÎL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Doğru... 
pek güzel. 

REİS — Müsaade buyurursanız icra Heyeti
ne gönderelim, bir defa tetkik etsin bu baptaki 
esasatı tesbitten sonra Heyeti Umum iyeye arz 
eylesin (Muvafık sadalan). 

• • * ' ' . • * 

10. .—. Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Mecli
sin gayesinin bir beyanname ile ilânına dair 
takriri. 

(Mütaakiben : Ertuğrul Mebusu Necib Beyin 
takriri Kâtip Feyyaz B. tarafından okundu). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyesine 
Bidayeti mütarekeden beri vâzıhan anlaşıl

mıştır ki, âdâmızın maksadı memleketimizi ken
di kendine sukut ettirmektir. Buna kolaylıkla 
muvaffak olamıyacaklarmı anlayınca yer yer 
işgallere nihayet «Balık baştan kokar» darbı 
meseli mucibince payitahtımızı tamamen teftiş 
ederek bünyei vatanın tesrii taksimine teşebbüs 
ettiler. Müteyakkız milletimiz bunu da lâyikı 
veçhile karşıladı ve payitaht ile irtibatını kesti. 
Fakat bunlarla ifsadatm nihayet bulacağına 
elbet hiçbirimiz kaani olmayız ve bize buyurun 
hakkınız budur diyeceklerini hiçbir zaman ümid-
etmeyiz. Şark meselesi Türklük ve islâmlığın 
mahvı olduğuna şüphe kalmamıştır. Bizi evvelâ 
Avrupa'ya yakıştıramıyorlardı. Sonra boğazla
rın velevki silâhsız olsun bekçiliğine münasip 
görmediler. Şimdi de anavatanımızı Şarktan 
ve Garpten her hususta bizden dun ve kıymet
siz birtakım ekalliyetlere bahşediyorlar. Şimal
den, Cenuptan bilâ sebep gasbeyliyorlar. Arab
istan, Iran, Kafkasya ve Büyük Asya ile ara
mızı kesmek şu halde Türk'e Asya'da dahi bir 
yer bırakmamak istiyorlar. Hal ve vaziyet bu 
iken Büyük Millet Meclisinin hattı hareketi ol
mak lâzımgeldiğinden taayyün ve teşebbütü ikti
za eder. i lk iş olmak üzere bütün dünyaya âti
deki mevaddı havi bir beyanname neşrini arz ey
lerim. 

1. Harbi Umumiye duhulden dolayı müc
rim değiliz. Esbabı mücbiresinin izahı. 

2. Harb esnasında dâhilde ahvali müessife 
zuhurunun esbab ve avamili. 
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3. Anasırı gayrimüslime hakkındaki telki-

nat ve muamelâtımıza islâm ve Osmanlı tarih
leri şahittir. Onlara müsavatın fevkinde olarak 
imtiyazlar bile verdik ve bunu hiçbir cebir ve 
tazyik altında yapmadık, çünkü cihanın en kuv
vetli Devleti idik. 

4. Binaenaleyh nimet didelerimiz yüzünden 
ve onların hatırı için vatanımızın parçalanması
na dinimizin, ırzımızın, namusumuzun, şeref ve 
haysiyetimizin payimal edilmesine asla taham
mül edemeyiz. 

5. Vilson prensipleri vesilesiyle oynatılan 
şerefsiz ve meşum rolün izahı. 

6. Bunlara rağmen mücadele taraftarı de
ğiliz. İstediğimiz (Hak) yani bütün hukuku di
niye ve millîyemizi kâfil (Sulh ve sükûn) dur. 

7. Âdil ve insafa müracaat edeni ve hak isti-
yeni ezmek şanı insaniyet ve medeniyete yakış
maz. 

8. Bu hakikatlere göz yumulur.kulak tıka
nırsa dünyada insaniyet ve medeniyet yoktur, 
biz de varlığımız uğrunda hiçbir kaydı mesuli
yet tanımayız. Cebren mücadeleye sevk edilmiş 
oluyoruz. 

9. Ezgin ve bezgin olduğumuz zannı ve kı
yamımızın yeni bir sükûtu intacedeceğine kana
atle neticeyi lâkaydana seyretmeye hazırlanan
ların nazarı dikkatlerine, yeşile ve hak-diye 
kalkan milletlerin tarihteki emsalini bahusus 
yüz yirmi sene evvelki Fransa ile bugünkü 
Rusya'yı arz eyleriz. Mazharı kabul ve tatbik 
olan hukuku esasiye kavaidi mucibince kâffei 
hukuk ve salâhiyet ve vazaif Ankara'da müna-
kit Büyük Millet Meclisinindir. Bu ve buna 

mümasil nikatı tadilen, tebdilen, müzeyyelen, 
mufassalan cami olacak beyannamenin tesvidi 
için muvakkat bir encümen teşkili. 

Ertuğrul 
Necip 

REÎS — Efendim böyle bir beyannameye lü
zum görüyor musunuz? 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İzahat versin. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Şimdiye kadar Mec
lis namına Meclisin gayesini izah için beyanna
me neşredilmişti. Bendeniz istiyorum ki, bütün 
dünyaya karşı maksadımız, gayemiz ve bu gaye
ye vâsıl olmak için ittihaz edeceğimiz hattı ha
reket izah edilmelidir. Şüphesiz bir gayemiz, 
bir maksadımız var. Buna ne suretle muvaffak 
olacağız, harb ile mi, sulh ile mi? Yoksa karar
sızlık ile mi? Onlar İstanbul'da, biz burada, Yu
nan İzmir'de, bilmem Adana'da, başka yerlerde 
düşmanlarımız var. Biz bunlara karşı ne suretle 
hareket edeceğiz? Mücadele mi, yoksa sulh mu? 
Şüphesiz sulh ve sükûn ile maksadımıza vâsıl 
olacağız. Onlar kendi kendilerine tabiî çıkmı-
yaeaklar. Biz bütün cihana sulh ve sükûn ta
raftarı olduğumuzu ilân etmeliyiz. Onun için 
böyle bir beyannamenin neşri lâzımdır, fikrin
deyim. 

. REİS — Şimdi efendim, ekseriyet kalmadı. 
Müsaade buyurulursa müzakereyi tatil edelim. 

(Saat altıya çeyrek kala ikinci celseye niha
yet verildi). (1) 

(1) Ekseriyet hâsıl olmadığından üçüncü cel
se açılamamış ve içtima Cumartesiye bırakılmıştır: 
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