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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,25 

REtS : İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER — Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) , Hakkı Bey (Van) 

- Ekseriyet var, celseyi 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

açıyorum.. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reiısrâani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıra
at ve tashihan kabul olumdu. Lâzisîtan Mebusu 
Osman Beyin, Karadeniz sevahiline ihra^edileeek 
mııısır ve musir unlarından tarif ei asliye üzerinden 
Giimrük Resmi alınmasına, Kayseri Melbumı Âlim 
Efendi ile 167 refikinin, Vanada Medresetüzazebra 
namiyle bir medrese foüşadma dair teklifi kanu
nileri Lâyiha Encümenine, Lâzistan Mebusu Esad 
Beyin, Hopa - Borçka şosesinin turku ıımuımiye 
ımeyanma ithaline, Rize - Erzurum güızeııgâlhımn 
tâyini için bir mühendisin sürati izamıma dair 
temenni takrirleri Nafra Vekâletine, Atine Ziraat 
Bankasına memur tâyinine dair temenni takriri 
İktisat Vekâletine havale olundu. Trakya maha-
kimiınden hiyaneti vataniyeye dair verilen hü
kümler hakkında Adliye Encümeninden mevrut 
evrak kararı mahsus mucibince muamele olunmak 
lüzere Adliye Vekâletine tevdi okındu. Muş Me
busu Abdülgani Beyle rüfekasıum aile harcırah
larına dair tefsirin âm ve şâmil olduğunun İdare 
'Heyetine tebliğine dair takriri Kavanini Maliye 
Encümenine havale, Muş Mebusu Rıza Beyin te
cavüzü müddeti (mezuniyetten addedildi ve (mezu
niyete dair Divanı Riyaset kararı kabul olundu. 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci mad
desinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
MJemaliki müstahlâısa mahakim mukarreratı hak
kındaki Kanundan sonra müzakeresi karargir 
oldu. Memurin Muhafcemat Tetkik Heyeti için in
tihap yapıldı. Evkaf Avans Kanunu ikinci defa 
'reye konularak 22 müstenkif ve 33 redde karsı 

144 reyle kabul olundu ve Oelsei hafiyeye geçildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip 

Fuad Hakkı 

Süleyman 

2. — SUALLER 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, as
habına iade edilmiyen hayvanata dair sual takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabuk halikında söz istiyeıı. 
var mı? 

•Efendim zaptı sabıkı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti için 
yapılan intihap 

REİS — Efendim Tetkik Encümeni için icra 
kılman intihabatta, (Heyeti sesleri) evet, Heyeti 
için icra kılman intihapta 230 zat reye iştirak 
etmiştir. Bunlardan 116 reyle Hacı Tahir Efendi 
(İsparta), kazanmıştır. Mütebaki rey alanlarda 
ekseriyet yoktur. Diğer ekseriyet alan zevatın 
isimlerini okuyorum. 

Haydar Bey (Van) 107, Hafız İbrahim 
Efendi (İsparta) 106, Hüsnü Bey (Bitlis) 98, 
Ragıb Bey (Amasya) 87, Tahsin Bey (İzmir) 
86, Sırrı Bey (Ergani) 71, Müfid Efendi (Kır
şehir) 71, Nâdir Bey (İsparta) 68, Abdülgani 
Bey (Siverek) 65, Esad Bey (Mardin) 55 tir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey bun
dan sonra zaten reyi işarîyle intihabedilecektir. 
Reyi izafî ile olmuş, reyi işarîyle olmuş fark yok
tur. Binaenaleyh ekseriyet kazanan zevatı reyi 
işarîyle intihabedelim. 
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MUSTAFA SÂBRt Ef. (Siird) — Kanun bo-

• •? 

zulamaz. Çünkü kanunda intihap diyor. 

REÎS — Efendim! Üçüncü defa intihap yap
mak zaruridir. (Reyi işarîyle olsun sesleri) Efen
dim kanun intihabı âmirdir. Reye koyamam. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Reis Bey bu te
amül olmuştur. Evvelce de bu yolda intihap vâki 
olmuştur. 

REİS — Kanunun tefsirine mahal yoktur. 
Kanun tadil edilmiş değildir. Binaenaleyh reyi 
işarîye mahal yoktur. 

4. — LÂYİHALAR 

i. — Mahkûm olduğu elli lira cezayı nakdîyi 
vcrmemesİ7iden dolayı kırk gün hapsi lâzımken 
kanun hilâfına daha fazla hapsedilen Niğdeli Ha
lil İbrahim'in fazla mahkûmiyetinin affına dair 
kanun lâyihası 

REÎS — Evrakı varideye geçiyoruz. Elli lira 
cezayı nakdîyi ita etmemesinden dolayı kırk gün 
hapsi lâzımken hilafı kanun daha fazla hapsedi
len Niğdeli Halil ibrahim'in fazla mahkûmiye
tinin affına dair 'lâyihai kanuniye var, Adliye 
Encümenine veriyoruz. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mer
hum Hasan Fehmi Pasa Haremi Hatice Hanım 
imzasiyle verilen arzuhalin bir kere de Adliye 
Encümenince tetkik edilmesine dair takriri 

REİS — Merhum Hasan Paşa ailesi Hatice 
Hanım tarafından verilen istidanın bir kere de 
Adliye Encümenince tetkik edilmesine dair Er
zurum Mebusu Salih Efendinin takriri var, Ad
liye Encümenine. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Taallûku 
yoktur. Adliye Encümeni mahkeme değildir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Bunun için söz iste
rim. Salih Efendinin takriri dolayısiyle. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Söz söyle
meye hakkm yok... 

NEŞET B. (Kângırı) — Nasıl yok. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — İstida 
Encümenine gitsin. 

LÜTFİ B. — Efendim, İstida Encümenine 
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gönderiniz! Bu hıtsusa dair diğer evrak daha 
var, onunla birİeştirüsin. 

REÎS — Efendim, Adliye Encümenine git
mişti*. 

REÎS — Efendim, ref'i hüküm, af ve tasjdika 
mütaallik mazbatalar var, okuyacağız: 

6. MAZBATALAR 
1. — Ereğlili Kara Ahmedoğlu Hakkı'nın 

bakıyei müddeti eezaiyesinin affına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ereğli hapsanesinde mahpus îm-
ranlar karyesinden Kara Ahmedoğlu Hakkı'nın 
affı hakkında kanun tedvinine lüzum olmadığına 
ve karar mazbatasiyle affın icrasına dair Ad
liye Encümeni mazbatası var okuyoruz: 

Heyeti Ümumiyeye 
Sirkat fiilinden sureti kafiyede üç sene kü^ 

rek cezasına mahkûm ve Ereğli Hapsanesinde 
mahpus îmranlar Karyesinden - Kara Ahmedoğ
lu Hakkı bini Fevzi'nin maluliyeti daimesine 
mebn i bakıyei müddeti eezaiyesinin affına mü
taallik Heyeti Vekiledeıi mevrut 9 ,. I . 1339, 
tarihli lâyihai kanuniye ile merbutatı ve icabı 
müzakere olundu. Lâyihaya merbut Tıbbı Adli 
Müessesesinden muta raporda dermeyan edilen 
mütalâatı fenniye ile tahakkuk eden ahvali ma-
raziyeye binaen ikmalfrıe bir müddeti kalîle kal
mış olan mahkûmu merkumun bakıyei müdideti 
eezaiyesinin affı hakkındaki teklifi mezkûr şa
yanı kabul görülmüş olup ancak Meclisi Âliden 
sudur edecek bu yoldaki aflar için hususi kanun 
tedvin olunmıyarak karar mazbatalariyle af icra 
ve tatbikinin Heyeti Ümumiyeye arzına ek
seriyetle karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Meclisin usul ve teamülü veçhile işbu 
affın şekli kanunide ısdarı mütalâa-

smdayım ' ! 

Hamid 

• .• , / Â z a .-•_ ; .f 

Saruhan 
Refik Şevket 

İsparta 
Tahir 
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Âza 

Karahisan Şarki 
Affı hususilerin dahi kemakân bir 
kanun şekli ve mahiyetimde icra ve 

tesbiti mütalâasmdayım 
Ali Süruri 

Âza Âza 
Maraş Siird 

Muhalifim 
Mustafa Sabri 

EBÎS — Efendim; mazbatada; «az bir 
müddeti kalmıştır, affı için esbabı kanuniye 
mevcuttur, yalnız kanun tedvinine mahal yoktur, 
mazbatanın kabuliyle affı lâzımgelir» deniyor. îki 
zat da buna muhalefeten diyorlar ki, af; umu
mi ve hususi olsa da bir madde tedvinine lüzum 
vardır. (Hayır hayır, sesleri) Mazbata hakkın
da söz istiyen var mı efendim? (Hayır, sesleri) 
Adliye Encümeni mazbatasını aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

HAMlD B. (Biga) — Müsaade buyurun Reis 
Efendi Hazretleri! Efendim, bendeniz affın ic
rasına muhalif değilim. Esas karar ittifakı âra 
ile tasvibolunmustur. Ancak Meclisi Âlinizin 
zemanı küşadmdan beri gerek umumi olsun, ge
rek hususi olsun affa mütedair sudur eden mu-
karreratm şekli kanunide tatbiki, öteden beri ta-
kibettiği usul iktizasındandır. Binaenaleyh me-
eellei kanuniyemize geçecek olan bu mazbatanın 
bir mustantık kararnamesi gibi Meclisten suduru 
ve affın o suretle icrası muvafıkı kanun değildir. 
Usul ve teamül veçhile ve Hükümetten gelen tek
lif veçhile bu affın kanun şeklinde tedvinini ben
deniz teklif ediyorum. (Doğru, sesleri) 

REFÎIÇ ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
affı talebedilen zatın zannederim, esbabı mucj be
sini Adliye Encümeninde tetkik ettik, muvafık 
bulduk. Heyeti Aliyenize arz ediyoruz. Yalnız 
Hafız Mehmed Beyle bendenizin beraber verdi
ğimiz müşterek takrir vardır. O takrirde bu gibi 
affı hususiler, salâhiyeti icraiyeden mütevellid-
olduğu için, daimiyeti iktiza etmiyen ve umumi
yeti şâmil olmıyan bir kanun şeklinde, tedvini 
muvafık olmadığını arz ederek fimabait idam 
cezalarının tasdikinde, hiyaneti vataniyeye ait 
ceraimdeki ref 'i hüküm ve tasdiki hüküm gibi 
mesailde nasıl ki kararla hareket ediyorsak, te
amül bu yolda ise, bu da icrai hususattan olmak 
dolayısiyle bunun da, bir kararla olması yolun-
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j daki mütalâamız Adliye Encümeninde, bir reyi 

muhalife karşı ekseriyetle mazharı tasvibolmuş-
tur. Ve zannederim ki, bu şekil de en muvafık bir 
şekil olacaktır. Ayrıca kavanin mecmualarına 

I Ahmedoğlu Mehmed'in affına dair Kanun diye 
dercetmekle eşhas miktarınca kanunu çoğaltma
ya da lüzum yoktur. Bunu karar halinde kabul 
ettiğiniz dakikadan itibaren mesele halledilmiş 
olur. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Efendim 
Refik Şevket Beyefendinin noktai nazarına işti
rak ediyorum. Aflar bir kanun değildir. Sırf 

L Iradei Milliyenin bir tecellisidir. Iradei Milliye-
nin tecellisi olduğundan dolayı mevaddı kanu
niye tedvini muvafık değildir. Ve doğru olamaz 

I ve daha doğrusu buradaki aflar evvelki Hükü
metimizin şekline göre padişahın, hükümdarın, 
halifenin, her hangisini kabul ederseniz ediniz, 
hukuku esasiyesinden olduğundan cürmü tahfif 

I veyahut af veyahut tasdikten ibaret kalan bir 
meseledir. Burada da af, doğrudan doğruya hu
kuku hükümranîden olan bir şeydir. Madde tan
zimine lüzum yoktur. Yalnız bir kararla olur, 
yalnız bir kararla halledilmesi lâzımgelir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
bu mevkufun esbabı affı, öyle üç ay, beş ay kal
mak meselesi değildir. Bu adam, gayrikabili te
davi illetle malûl olmuştur. Üç ay, beş ay kal
ması esbabı af değildir. Bununla beraber ulül-
emr için affetmek salâhiyeti katiyen yoktur. Bu 
gayrihukukidir. Salâhiyeti hukukiye olmamak
la beraber, salâhiyeti idariye mündefi değildir. 
Salâhiyeti hukukiye olmayınca kanun tanzim 

I etmeye mahal yoktur. Malûmuâlileri kanun 
umuma aittir, şahsa ait değildir. Gerçi şimdiye 
kadar teamülle; Iradei Seniye ile af çık
mışsa da gayrihukukidir. Gayrihukukî olan bir 
kararı yahut bir kanunu kabul etmek, Heyeti 
Teşriiyenin hukukşinaslığiyle gayrikabili telif
tir. Onun için böyle hususi kararla Adliye En
cümeni kabul etmiştir. Adliye Encümeni maz
batasının kabulünü teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bende
niz de, arkadaşlarımın fikrine iştirak ediyorum. 
Affa ve saireye ait... 

RElS — Efendim, mesele tenevvür etmiştir. 
Mesele, af bu bir kanunla mı, yoksa bir kararla mı 
olsun şeklindedir. (Kararla sesleri) Binaen
aleyh, Adliye Encümeninin tanzim etmiş oldu-

I ğu mazbatayı reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka-
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bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle 
mazharı affolmuştur. 

2. — Hıyaneti vataniyeden üç buçuk sene kü
reğe mahkûm Zeybekoğullarından Alioğlu Hü
seyin hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Söke'nin Âsitepe karyesinden Zey
bekoğullarından Alioğlu Hüseyin hakkındaki 
hiyaneti vataniye hükmünün ref'iyle Adliye Ve
kâletine evrakın iadesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var efendim; o okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Kıtai askeriyesinden firar ve tariki şekavete 

sülük ile bu esnada îbrahimoğlu Emin zevcesi 
Elife'nin parmağını cerhederek tatili uzvuna se
bebiyet vermek fiillerinden müttehem ve Aydın 
Cinayet Mahkemesi karariyle istiklâl mahkeme
sine sevk edilen Söke'nin Âsitepe karyesinden 
Zeybekoğullarından Alioğlu Hüseyin'in tevdi 
kılındığı istiklâl mahkemesinin tatili faaliyet et
mesi üzerine iade olunduğu Aydın Bidayet Ceza 
Mahkemesinde Hiyaneti vataniye mücrimleri 
hakkındaki Kanuna tevfikan rüyet edilen muha
kemesi neticesinde Kanunu Cezanın 177 nci 
maddesine tatbikan üç buçuk sene küreğe konul
masına karar verilmişse de meselede hiyaneti va
taniye evsafı mevcudolmadığı halde mahkemei 
mezkûrece vazife ve salâhiyet cihetleri nazarı dik
kate alınmıyarak mahza işin askerden firar etmiş 
bir şahsa taallûk etmesi gibi esbabı âdiyeden nâşi 
rüyeti cinayet mahkemesine ait bir fiili cinaiyi 
rüyet eylemesi muhalifi kanun bulunduğundan 
hükmü lâhikm ref'iyle evrakı dâvanın merciine 
berayı tevdi Adliye Vekâletine iadesi zımnında 
Heyeti Umumiyeye arzına bilittifak karar ve
rildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

İsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 
Âza Âza 
Siird Karahisarı Şarki 

Hacı Mustafa Sabri Ali Süruri 

REİS — Efendim malûmuâlileri mazbata 
vasfı cürüm itibariyledir. Cürüm mahiyet iti-
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bariyle hiyaneti vataniye değildir, ceraimi 
âdiyedendir. Ahkâmı umumiye dairesinde mu
amele yapılsın deniliyor. Söz istiyen yok. Maz
batayı reyi âlilerine vaz'ediyorum. Adliye En
cümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Evrakı 
Adliye Vekâletine gönderiyoruz. 

3. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

RElS — Meşruiyeti Milliye aleyhine tefev-
vühatta bulunan Arab Cemil Yaşar hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni maz
batası var okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Meşruiyeti Milliye aleyhinde tefevvühatı 

ihanetkâranede bulunmak eürmünden dolayı 
maznununaleyh olan Bursa Valisi Ziver Bey 
adamı istanbullu Arab Cemil Yaşar'm üç se
ne müddetle küreğe konulmasına dair Bursa 
Bidayet Ceza Mahkemesinden sudur eden hük
mü havi evrak Adliye Encümenince bittetkik 
merkumun muhtelif zaman ve mekânlarda Hü
kümeti Milliyenin gayrimeşru olduğundan ve 
saireden bahsile kavlen hiyaneti vataniyede 
bulunduğu ve Yunanlılara hafiyelik eden Be
kir Sami ile teşriki hiyanet ve ülfet eylediği 
ve tefevvühatı vakıasının bu esnada vukua gel
diği sabit olduğuna binaen merkum hakkında 
verilen hüküm ve karar musip ve muvafıkı ka
nun görülmüş olduğundan berayı tasdik Hey
eti Umumiyeye arzına müttefikan karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

İsparta Saruhan 
Tahir Refik Şevket 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Siird 
Ali Süruri Hacı Mustafa Sabri 

BEHÇET B. (Kângırı) — Anlıyalım efen
dim; evrakı esasiyesi okunsun, sarf ettiği keli
meler nedir? 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
dim yine bu hüküm. - zannediyorum ki - bu ka
nunun maksadına hiç tevafuk etmemektedir. 
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Binaenaleyh işgal zamanındaki bu işi, Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyetine kavlen, fiilen 
isyanı mutazammın bir şekle sokmak nasıl 
olur? Esasen Yunan işgali altında bulunan 
bir mahalde Büyük Millet Meclisi aleyhine 
kavlen, fiilen hareket ederse bu anlaşılabilir. 
Yoksa söylenen bir sözü Meclisin aleyhinde 
tefevvühatı lisaniye diye telâkki buyurursanız 
memaliki müstahlasa ahalisinin yarısından faz
lasını hapsanelere doldurmuş olursunuz. Acaba 
bu sözler zaman ve mekân itibariyle nasıl söy
lenmiştir ve nasıl sabit olacaktır? Falan yerde 
filân adam şöyle söyledi. Bunlar tezvirat da 
olabilir. Harekâtı Milliyeye karşı fiilen muka
bele eden ve cinayet yapan insanları affettiniz. 
Bu sözü söyliyenler acaba hangi tesir altında 
söylemişler? Bunların mahiyeti anlaşılmalıdır. 
Binaenaleyh fıkrai hükmiye okunmakla bera
ber böyle tefevvühatı lisaniyede bulunduğundan, 
kavlen hiyaneti vata'niyede bulunduğundan gi
bi ufak şeylerle çok uğraşmıyalım. 
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ŞEVKET B. (Bayezid) — Ziver Bey ne ol-

,muş? 
HAMİD B. (Biga) — Ziver Bey firar etmiş, 

binaenaleyh bu da onun adamıdır. Ve Yunanlı
ların işgalinden cüret alarak maksadı leîmane-
sini tamamen izhar etmiştir. 

LÜTFl B. (Malatya) — Bunun tefevvühatı 
acaba Bursa'nın işgali zamanında mı, yoksa ev
vel mi? 

HAMÎD B. (Biga) — işgal esnasında, ma-
lûmuâliniz Bursa'nın işgalinden sonra İstanbul 
Hükümeti Bursa y a bir vali göndermiş. Bu adanı 
da valinin bendei sadıkı olmak itibariyle bu ha
le içtisar etmiştir. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistaıı) — Muhterem ar
kadaşlar; Mazbata Muharriri Beyefendinin iz
har ettiği kanaat eğer fıkrai hükmiyeye teta
buk ediyorsa hakikaten bu hal bu adam için bir 
kabahattir ve kabahat olduğuna ben de kanaat 
ederim. Onun için her halde fıkrai hükmiye 
okunmalıdır. Eğer böyle değilse arkadaşlar! 
Yunan işgalinde yalnız o Ziver'in getirdiği adam 
değil, belki çok, pek çok vatanperver bildiği
miz şahıslar böyle hiyel ve desaisle kendilerini 
kurtarmışlardır. Meselâ bir tanesini biliyorum ve 
benim elimden geçmiştir. Ve bir iş için gitmiş
tir. Ve bu benim arkadaşlarımdandır. Fakat en 
Bonunda sıkıştığı zaman arkadaşını idam etmekle 
beraber diğer taraftan sıkıştığı vakitte Ibu kuva-
yı bağiye bana bir vazife teklif etmek istedi 
Bunun için firar ettim. Bu heriflerle beraber de
ğilim, hattâ isterseniz fedailik edeyim... Demiş
tir, Bu sayede kendisini kurtarmıştır. Bu arka
daş... Fakat, maatteessüf zamanı gelince söylerim 
ki, yine Nemrud Mustafa'nın zamanında bulunan 
bâzı zevat hâlâ duruyor. Ve bu kaçmıştır diye
rek tekrar yakalıyorlar ve burada da birtakım 
bııkelemun simaları çok görüyorum. (Kahkaha
lar) Evvelâ bunları yakalayın, evvelâ bunlar asıl
sın, bu adam Ziver Beyin yanına gelmiş, hizmet 
etmiş, bu adam cahil adamdır. Ziver'in yanında 
hizmetçilik eder, her şey yapar. Binaenaleyh fık
rai hükmiyeyi görmeliyim. Ondan sonra reyimi 
vermeliyim. 

R E Î S — Efendim! Müsaade ederseniz Ibir şey 
tsöyliyeceğraı. Bir teklif vardır. Fıkrai hükmiye-
nin okunmasını reye koyacağım. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Bunu re
ye koymaya lüzum yoktur. Fıkrai hükmiyeyi okun-

HAMlD B. (Biga) — Efendim, Hiyaneti va
taniye Kanununun memaliki meşgulede cari ol-
mıyacağına dair kanunda bir sarahat yoktur. 
Nitekim Meclisi Âlinizden! sudur eden hiyaneti 
vataniye mücrimîninden bir kısmının affına mü
tedair olan Kanun memaliki müstahlasadaki 
mücrimine de teşmil edilmiştir. Şimdi efendim, 
mahkûmunaleyh Arap Cemil Yaşar istanbul 
Hükümeti tarafından Bursa'ya tâyin edilen Zi
ver Beyin maiyetinde gelmiş, tamamen istan
bul Hükümetinin sadık bendelerindendir. Ken
disi hüsnühizmetine mebni Ziver Bey tarafın
dan gişe memurluğuna tâyin edilmiş ve Yunan 
işgalinden bilistifade Büyük Millet Meclisinin 
ve Hükümetinin gayrimeşru olduğundan, cani 
ve kaatiî bulunduğundan bahsil e halkın kesri 
mâneviyetini istilzam edecek ve binaenaleyh 
Meclisi Âlinizin enzarı umumiyede gayrimeşru 
olduğunu gösterecek surette birtakım tefevvü-
hatta bulunmuştur. Binaenaleyh merkumun te
fevvühatı kavliyesi tarifatı kanuniyenin hututu 
esasiyesi dairesinde bulunduğundan dolayı En
cümeni Adliyeniz hükmü vâkıın tasdikini Heyeti 
Celilenize arz ediyor ve bunda muhalifi kanun 
bir şey yoktur ve Hiyaneti vataniye Kanunun
da da memaliki meşgulede.bulunan hiyaneti va
taniye mücrimlerinin tecziye olunmıyacağma dair 
bir safahat yoktur. 
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mak zaruridir. Tasdik olunacak Adliye Encüme
ni mazbatası değil; fıkrai hükmiyedir. Adliye 
Encümeni mazbatası bizi tenvir için gelmiştir. 

. REtS — Efendim evrakı esasiye okunsun de
niliyor. Evrakı esasiyenin okunmasına maattees
süf imkân yok. Arzu buyurursanız okuyalım fık-
rai hükmiyeyi. 

Efendim fıkrai hükmiyenin okunmasını kabul 
edenler lütfen el fcaldırsm.... Kabul edilmiştir. 

Mahkemenin kararı, yani fıkrai hükmiye 
okunuyor. 
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man İsa Bey, Fenan mahallesinde mukim Tahta-
kale'de kırk beş yaşımda Ali bini Sadık, Ilbrahim-
paşa mahallesinde mukim Tahtakale'de Belediye 
Gişesinde Kâtip üç yüz on yedi tevellütlü Reşid 
Efendi bini Nazmi Bey, Bayezidpaşa mahallesin
de mukim otuz dörtt yaşında Belediye Çavuşu 
Arif bini Mehmed, Alacahırka malmllesinde mu
kim Belediye çavuşlarından otuz altı yaşında Ha
fız izzet Efendi bini Hafız Gaf er Efendi, Yeniyol 
başında Sarı Abdullah mahallesinde Batumlu 
otulz yedi yaşında Nuri bini İsmail, ve IJbuishak 
mahallesinde muMm Belediye Kantarcım yetmiş 
döııt tcvöllüMü Hüseyin bini İsmail ve Bursalım 
Alacamöscit malhallesinide mukim anasıl Harputlu 
Bursa'da Belediye Elektrik Dairesinde müstah
dem yetmiş beş yaşında ismail bini Ali'nin şaha
det ve ihbaratı ve tahkikatı iptidaiye evrakı mün-
derecatı delâletleriyle mertfcabei süibute vâsıl olmuş 
ve ol veçhile kanaati taimimei vicdaniye hâsıl oldu
ğundan hareketi vakasına tevafuk eden Hiyanesti 
vataniye Kanununun üçüncü maddesi mucibince 
üç sene müddetle küreğe kanuflonasma ve iptidayı 
tevkifi tarihi olanı 13 Teşrinisani 1338 ve 23 Re-
biülâhir 1341 tarihinden itibaren sebk eden müd
deti mevkufiyetinin icrayı mahısulbuna ve yüz alt
mış kuruş masarif i muhakemenin istif asma vica
hen karar verilerek MüJdldeiiumumi Kemal Bey 
muvacehesinde alenen tefhim kılındı. 

21 Teşrinisani 1338 
Ceza Hâkim (Muavini 

Alumed Niyazi 

SALİH E l (Erzurum) — Arkadaşlar Adliye 
Enenmeni hakikaten bu evrakı tetkik etimiştir. 
Arab Cemil eşirrayi <malûme!den bir adamdır. 
Birçok zamanlar* Bursa ya gelip giden insanlara 
fenalık ederdi. Hattâ bunun gibi eşhasın mevcu
diyetinin meydanda kalması da caiz değildir. Bu 
adamı ne söyLiyebilir. Bir heyeti içtimaiyieyi ren
cide edecek bütün f azaihatı lisaniyeyi bir milletin 
benliğini yıkacak birtakımı harekât ve sekenatı 
irtikâbeden bir rezilin velev ki, Yunan işgali hen-
gâmında olsun, acaba Yunan işgali zamanında 
söylediğinden dolayı neden mazur telâkki edili
yor? Malûmuâlileri, Türklerde bir darbımesel 
vardır : «İnsan iş başında, köpek leş başında belli 
olur» derler. Hâşa huzuru âlilerinden, bu adam 
öyle bir kelptir ki, mahiyetini, rezaletini meydana 
koylmuş rezil, alçak bir adamdır. (Esastan bah
set sesleri) Esası mesele de öyledir. 

Fıkrai Hükmiye 
İcabı keyfiyet ledetteemmül ezminei muhteli-

fode eşhası mütaaddideye karşı Hükümeti Milli-
yenin meşruiyeti aleyhinde beyanatta bulunmak 
suretiyle hiyaneti vataniye cürmünü irtikâbetmek 
maddesinden maznunualeyh olup hakkında ısdar 
kılınan gayrimuvakkat tevkif müzekkeresi üzeri
ne muhakemesi mevkufen icra kılınan Bursa'nın 
Hocataşkm mahallesinde mukim anasıl Üsküdar 
Evliyahoca mahallesinde mukayyet Mercanoğlu 
otuz sekiz yaşında Arap Cemil Yaşar hakkında 
icra kılman muhakemei aleniye ve vicahiye neti
cesinde maznunu merkum Cemil Yaşar'm Yu
nanlıların Bursa'yı işgal etmelerini mütaakıp İs
tanbul Hükümeti tarafından Bursa Valiliğine tâ
yin kılınmış olan Ziver Beyin maiyetinde Dersa-
adet'ten Bursa'ya gelip Tahtakale'de Belediye 
Gişesi Kitabetine tâyin kılınarak vazifei memuri
yetini ifa etmekte iken Yunanlıların amaline hiz
metle müştehir Hafiye Bekir Sami ile sıkıca te
mas ve münasebette bulunarak merkumun mak
sadı hainane ve leîmanesinin husulüne hizmet 
ve muavenet ettiği gibi Belediye Gişesinde müs
tahdem memurinden Osmanoğlu Halil, Sadıkoğlu 
Ali, Dâvavekili Nazmi Beyin mahdumu Reşid ve 
Belediye çavuşlarından Mehmed Efendi mahdu
mu Arif, Hafız Cafer Efendi mahdumu Hafız 
İzzet, İsmail Hakkı Efendi mahdumu Mevlût 
Nuri efendilere karşı tafsilâtı zabıtnamede mahfci 
olduğu veçhile Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin meşruiyetine isyanı mutazammın olarak kav-
loıı ve biddefat muhalefet ve ifsadaıtita bulunduğu 
ve Hükümeti Milliye rüesa ve erkânı haklarında 
hakaretâmiz birtakım elfazı galiza sarf ettiği maz
nunu nıerkum Camii Yaşar'm teyilen vâki olan 
sureti ifadesi ve ikrarı ve maalkasem istima kılı
nan Kocanai'b mahallesinden Tahtafcalelde Gişe 
Memuru kırk yedi yaşında Halil Efendi bini Os-
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Cürmü 

var mı, yolk mu? Onu söyle. Böyle birçok kelpler 
var. 

ıSALÎH Ef. (Erzuruım) — Arab Cemil biri
sime dört şamar vursa ve bir fcarşun da atsaydı 
belki affedilirdi. Fakat bir milletin heyeti mec
muasını rencide edecek lisanen açılan bir yara 
kabili af değildir. Binaenaleyh daha ne yapmak 
lâzımgelir? Yani Arab Cemil ikinci defa daha bü
yük bir rezalet yapsın da ondan sonra mı bu ce
zayı tatbik edelim? Binaenaleyh mazbatayı aynen 
kabul edelim! 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar, fenalık yapan her kim olursa olsun, 
(bittabi yaptığı işin derecesine göre bunun akı
betine mâruz kalması, kanuni cezası ne ise 
onu çekmesi pek tabiîdir. îster işgal mmta-
kası dâhilinde, isterse işgal harici mıntakada 
olsun, her fiil hakkında kanunen tâyin, tas
rih edilmiş olan hükmü tatbik etmek suretiyle 
adaletin teeelliyatına hizmet etmek hem vâzıı 
kanunların vazifesi ve hem de kanunu tatfbik 
ile mükellef olan memurların birinci vazifesi
dir. Bir adam ahlaken fena olabilir. Bir adam 
o ahlâkî fenalığı efaliyle izhar edebilir. Fa
kat hiç kimsenin, zahir olan ahlâki fenalığını 
ve harekâtını yüzüne vurmaya kanunen hak 
verilmemiştir. Bu itibarla rüfekayı kiramdan 
rica çderim, herkes hareketinin cezasını gö
rür. Fakat biz dahi o işi tasrih ederken ken
dimizde bir cürüm işlemek mahiyetine düşmi-
yelim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Cevap vereceğim 
Hakkı Hami Beye, hayatını hapsanelerde geçir
miştir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Kanunda 
mevcut bir şeyi söyledikten sonra hakikata ge
liyorum. Bu meselenin hiyaneti vataniye cür
mü olup olmadığını anlamak için Hiyaneti va
taniye Kanununun birinci maddesine bakmak 
lâzımgelir. Eiyer cürmü birinci maddesine muva-
fıksa tabiatiyle o yolda karar verilecektir. Hiya
neti vatanive Kanununun birinci maddesinde 
«Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti aleyhine... 
ilâh» diyor. Bir defa Büyük Millet Meclisi
nin gayrimeşruiyetini mutaza/mımm olacak, son
ra isvanı mutazammm olacak, bir adamın 
tefevvühatta bulunması mutlaka isyan de
ğildir. Bulunduğu muhitte isyana teşvik ede- | 
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cek ve bu isyan fiilinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı yapıldığının anlaşılması için 
Büyük Millet Meclisinin hükümran olduğu kı
tada olması zaruridir. îşgal mıntakasmda bu
lunan bir fert ne gibi bir isyan yapabilir? Yap
sa yapsa işgal kıtaatına dâhil olabilir. Bir de düş
manla müştereken bize karşı silâh istimal etmek 
veyahut casusluğa mütaallik bir cürüm yapmak 
ihtimali varittir ki, Kanunu Cezada esasen 
onun için ceza vardır. Binaenaleyh bu
nun efalinin Kanunu Cezada olan maddeye 
tevfikan tecziyesi lâzımgelir. Bendenizce bu 
cürüm hiyaneti vataniyeden ziyade Kanunu 
Cezada düşmanla teşriki mesai edenler hakkın
daki maddeye muvafıktır. Binaenaleyh o iti
barla tasrihan o yolda takibat icra edilmek 
üzere mahalline iadesini teklif ederim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, iş
gal zamanının tevlidettiği birtakım elîm zaru
retler vardır ki, bu elîm zaruretler karşısın
da metanetini, seciyei ahlâkıyesini, ölümü 
gözüne almak suretiyle muhafaza eden insan. 
lar, fıtratlar nâdirdir. Bu mevzuubasolan şa-
Ihıs hakkında bence Bursa'dan giderken ve ge
lirken birçok şeyler işittim. Herkesin ağzında 
dolaşan Arab Cemil orada birçok ifsadatta bu
lundu, dediler ve bunu şayani itimat birçok 
zevattan işittim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bu adam hakika
ten Arab mı? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Arab. 
(Melez, sesleri) 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Eğer iş
galin tevlidettiği elîm zaruretler ve yalnız bu 
zaruretlere mağlubolarak ihanet teşkil etmiye-
cek surette fenalık etmiş bir adamsa Arab Ce
mil; hakikaten beraeti veyahut affı mevzuu-
bahsolabilir, yok Yunan işgalini, düşman işga
lini kendisinin redaetini izhara ni'melvesile ad
deden eşhas makulesinden ise ve bu makuleden bir 
şahsı beraetle, af ile muameleye mazhar eder
sek efendiler! îyi biliniz ki bunun memlekette
ki, muhitteki tesiri çok elîm olur. Biz de mema-
liki müstahlasa mebuslarından bulunuyoruz. 
Bâzı eşhas hakkında öyle sözler işittik ki : O 
eşhasın değil beraeti, affı mevzuubahsolsun, 
hattâ tahfifi cezasından bahsetmek bile memle
kette pek fena tesirler ika' etmektedir. Yüzler
ce, yüz binlerce seciyeli, hamiyetli, mazlum, 
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masum Müslümanları, kardeşlerimizi Yunan iş
gali vesilesiyle herdem zehirliyen bu yılanlur 
zannederim ki affolunacak kimseler değildir. 
Bunları affetmek, o yüz binlerin hukukunu ayak 
altına almak demektir. 

Efendiler adaleti tatbikten memlekete hiç
bir zarar gelmemiş, bilâkis affü safhtan zarar ! 
gelmiştir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Af yok- I 
tür, hüküm vardır. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Demin iş
galin tevlidettiği elîm zaruretlerden bahsetmiş
tim. Efendiler biz Öyle zevat tanıyoruz ki, Âbi-
din Beyin buyurdukları gibi, sırf bize hizmet 
etmek maksadiyle, sırf memaliki meşguleden 
buralara haber uçurmak maksadiyle pek ha
miyetli insanlar da vardır ve bu inasnlardan 
bir kısmı hakkında da dedikodu yapılmıştır. 
Eğer hiç zannetmediğim veçhile bu Arab Cemil i 
de bu makule, yani bu gibi zevattan ise hakika
ten hakkında verilen hükmü refi' ve tahfif ede
biliriz. Fakat benim bildiğim, işittiğim aksi ma
hiyettedir. Bu hususta en çok dinlenmesi lâzım-
gelen zevat Bursa mebuslarıdır. Bursa mebus
ları bu adamın mazisi, hali hakkındaki malû
matı bu kürsüden lütfen söylemelidirler ve bu
nu bir kaide ittihaz etmeliyiz. Her hangi bir 
memlekete ait bu kabîl evrak gelirse o mem
leketin mebusları o şahıs hakkında söz söyleme
li, kanaatini izhar etmelidir. Tâ ki adaletin, 
tam mânasiyle tatbik imkânı hâsıl olsun. 

. DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
niz bu meseleyi pek basit görüyorum. Bu ka
dar uzun müzakereye zemin olamıyacağı kanaa
tindeyim. Çünkü bu adam Yunanlılar Bursa'yı 
işgal ettikten sonra orava gelen vali maiye-
t ivh "Aİivor. Sonvn, Belediveve giriyor. Alt
tan alta Büyük Millet „ Meclisinin meşruiyeti 
aleyhinde başlıyor işletmeye. Bu adam cahil 
olsa bile bunu kullanan bir âmir var. Arka
daşlarımızdan bâzıları da bu vurdular ki, bu hi-
yaneti vataniye cürmü değildir. Hayır ben
deniz övle demivorum. Hivaneti vataniyedir. 
Çünkü Bursa bizim dairemiz dahilindedir. Bur
sa'nm mebusları ^u Meclisi Âlide bulunuyor, 
Bursa, bizimdir. Muvakkat bir zaman işgal 
edilmekle orada Büvük Millet Meclisinin meş
ruiyeti aleyhine veyahut vatanın mevcudiyeti 
aleyhine birisi bir cürüm ika ederse bunu hi-
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yaneti vataniyeden sayamayız, demek doğru 
değildh'. Hakikaten bu adamın bir cürüm sa
hibi olduğuna bendenizce kanaat gelmiştir. 
Af hususunda bendenizin merhamet damarla
rını ıbiraz yumuşaktır. Fakat bu gibi mesailde 
pek keskin oluyor. Çünkü vatan meselesidir. 
Bu gibi adamlara hiç merhamet etmiyelim. Ad
liye Encümeni güzel tetkik etmiş ve berayı 
tasdik Meclisi Âlinize göndermiştir. Bendeniz 
de tasdik taraftarıyım. Bilâmünakaşa bunu 
tasdik edelim, bitsin. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Hiyaneti vata
niye Kanununun birinci maddesinin son. fık
rasına dikkat Duyurulduğu zman anlaşılır ki, 
fiilen, kavlen vatana hiyanet, vatanın istih-
lâsı emrinde akdi içtima eden şu Meclisin 
gayrimeşru olmadığı hakkında ittifak eden 
efkârı damıtmak için, yani isyan için söylen
miş akval ve işlenmiş efal üzerine murettep 
ceza olduğuna hükmolunur. Binaenaleyh şu 
Meclisi Âlinin hükmü nafiz olmadığı bir mem
lekette, düşmanın işgal ve istilâ etmiş olduğu 
biı* yerde gerek düşmanın havfmdan olsun, ge
rek başka bir sebeple olsun, Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyeti hakkında söz söylemek 
bu mânada, murettep cezayı tazammun etmez. 
(Doğru sesleri) 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamnu) 
—. B^avo! 

BEHÇET B. (Devamla) — Ancak tefevü-
hatı âd'veden .âdi hakaret olabilir. Binaenaleyh 
bunda hiyaneti vataniye cürmü yoktur. 

HACT. ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — İstan
bul'daki Polis Müdürü gibi. 

R E î s —. Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir vardır. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Söz is
tiyorum. . 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
müzakere cereyan etti. Fakat söylediği sözle
rin ne olduğu malûm değildir.. Çünkü .fıkrai 
hükmi ve- Arab Cemil'in söylediği sözleri al
mamıştır.. 

KEÎS — Efendim ben sözümü bitireyim de 
müzakerenin kifayeti hakkında takrir var, on 
arkadaş da söz almıştır. Müzakerenin kifaye-
sini reve kovacağım. Kâfi görülmezse akşama 
kadar söz söylensin. 

- 4 3 3 — 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, mahkûmun Hükümeti 
Milliye aleyhine harekâtı aşikâr olan Vali Ziver 
Beyin tâyingerdesi olmasına ve Meclisi Âlinin 
meşruiyetine fiilen isyan ettiği şahadatla sa
bit bulunmasına göre hükmü vâkım isabeti 
aşikâr ve ancak işgal keyfiyetinin esbabı ıııu-
baffife teşkil edeceği dengâr olduğuna bina
en hükmü vâkım bir seneye tenzilini teklif 
eylerim. 

Muş. 
Ganî 

REİS — Efendim bu takrirde iki fıkra 
vardır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) —Reis 
Bey af meselesi yoktur. Kanunen hüküm sa
kıttır. 

RElS — Zaten af yok.. Efendim takririn 
birinci fıkrası müzakerenin kifayetini, ikin
ci fıkrası tenzili mahkûmiyetini talebediyor. 
Müzakerenin kifayeti hakkındaki fıkrayı ev

velâ reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın müzakere kâfi görül
müştür efendim. Takririn ikinci fıkrası var. 
Cürüm, vâkidir. Ceza, muvafıktır diyor. Arî-
cak işgali esbabı mühaffifeden addediyor. Bu 
cihetten dolayı bir sene olarak kabulünü teklif 
ediyor. Binaenaleyh, bunun bir seneye tenzi
lini nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın, 
Takrir nazarı itibare alınmadı. Başka bir teklif 
yoktur. Şu halde mazbatayı aynen reyi âlini
ze vaz 'ediyorum. 

HACI TAHÎR Ef. (İsparta) — Mazbata 
kabul edilmezse ne olacak? 

REİS — Arap Cemil hakkındaki mazbata
yı tekrar okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Adliye Encümeni mazbatasını ka

bul edenler lütfen... (takrir var sesleri) 

HACI MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — 
'Mazbata reye konduktan «sonra takrir okunmaz. 

REÎS — Efendim takririn gelmesi için bir 
vakti muayyen yoktur. Takrir ref'i hükmü 
teklif ediyor, bu takriri kabul edenler .lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Adliye Encümeni mazbatasını reye koyuyo
rum. Arab Cemil'in hükmünün tasdikini kabul 
edenler lütfen el .kaktırsın. Efendim. Ekseri
yetle hüküm tasdik edilmiştir. 
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4. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye mah

kûm Destanoğlu Tuzcu Hasan hakkındaki ev
rakı hükmiyenİ7i gönderildiğine dair Adliye 
Vekâletti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbata
sı 

RElS —• Efendim kavlen hiyaneti vataııiyede 
bulunan Bursalı Tuzcu Hasan hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sı var, okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 

Kavlen hiyaneti vataııiyede bulunmak cür-
nıünden üç sene kürek cezasına mahkûm Bur
sa'nm Veledivezirî mahallesinden Tuzcu Ha
san'nın evrakı hükmiyesi Adliye Encümenince 
bittetfcifc merkumun ezmined müteaddide de ve eş
hası muhtelife muvacehesinde Büyük Millet Mec
lisinin meşruiyetine karşı isyanı müştekim ola
cak derecede tefevvülhatı şemada bulunarak 
sabit olan işbu hiyaneti vataniye fiilinden dola
yı hakkında sudur eden hüküm ve karan mah
keme musip bulunmuş, olduğundan lieclilfctas-
dik Heyeti umunıiyenin nazarı tasvibine arzına 
ittifakla karar verildi. 

17 . 2 .1339 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Aza 
İsparta Saruhan 
Tank Refik Şevket 
Âza Aza 

Karahisan Şarki Siird 
Ali Süruri Mustafa Sabri 

REİS — Efendim; evrakı hü'kmiyeyi oikuta-
cağım. (Gürültüler) Efendim rica ederimi. Biraz 
sükûtunuzu muhafaza ediniz, dinliyelim. 

Fıkrai hükmiye 

İddia ve müdafaatı vakıanın istimaından ve 
bilcümle evrakın tetkik ve mütalâasından son
ra icabı teemmül olundu. Her ne kadar maznun 
Hasan Efendi kendisinden sâdır olan tefewü-
hatın Hükümeti Milliye ve Büyük Millet Mec
lisi aleyhlerinde söylenmiş bir söz olmayıp bi-
lâhara Yunanlılara ddhalet ve iltica eden Ed-
hem Bey çetesinin Bursa havalisine gelerek bâ
zı gûna münasebetsizlikte bulunduğundan mep-
hıısünanh tam ve teşniin merkum Edlhem Çe-
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tesitne nıâ/tmfolacağını bilbeyan imkân cürmet-
mekte ise de muhakematı cariye ve tetkikatı 
vakıadan nüraayan olduğu veçhile maznunu 
metıkum Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle Kuvayı Milliye aleyhinde yâru ağya
rın istima ve istihbar edeceği mecmaı âmmolan 
kahvehanede erbabı hamiyetin cesaretini kes-
redecek ve ırüstaidolanları muhalefet ye ifsada-
ta, teşvik ve tahrik eyliyecek hakaretânıiz ze-
bandrazlıkta bulunduğu maalyeınin isvtima"edi-
len şuhuttan Ahmed Ağanın «Dört akılsız bir 
araya geldiler, bütün Anadolu'yu mahvettiler, 
yaktılar, daha da neler yapacaklardır.», demiş 
olduğuna, diğer şahit Nafiz Efendinin bu gül
le Anadolu'nun tâ beyninde patladı, sulh ol
mak ihtimali yoktur. Sulh olacak olursa bu ka
dar zâbitan aç kalacak, demiş olduğuna, diğer 
şahit Mustafa Efendi dahi bu gibiler bir vakit
ler Rumeli'ni bu hale getirdiler. Şimdi de Ana
dolu'nun (kıçına kazık soktular dediğine şahidi 
mumaileyh kıraat olunan ifadei mazbutasında-
fci «Ankara Hükümeti İngilizlerin evamiirini 
kabul etmezlerse kundura boyacısı bile olamaz
lar.» mealindeki ifadesini dahi tasdik eylemiş 
olduğu, diğer şahit Şükrü Bey, Ankara Hükü
metini kaydederek bunlar haini vatandır. Dört 
beş eşkiya çetesi türemiş bunlardan ne istifade 
olunur diye taın ve teşnide bulunduğunu maat-
tahfif ihbar etımesi, diğer şahit Ali Beyin dahi, 
Kuvayı Milliye aleyhinde italei lisanda buluna
rak alçaklar, kelpler demiş, olduğunu haber 
vermesi ve diğer şahit İbrahim Halil, maznunun, 
birkaç günden beri tavşan çıkacak demekte ol
duğunu ve bir gün işte tavşan çıktı diye Huda 
vendigâr vilâyeti ve havalisinin muhtariyetinin 
ilânını havi gazeteyi maznun Hasan Efendinin 
kahvehanede! alenen kıraat etmiş olduğuna dair 
olan şahadeti ve maznunu merkumun müşevveş 
ye müevvel ifadesi ve şuıhudu sairenin bunu mü-
eyyit beyanatı ve evralkı tahıkikıye mündere-
eatı gibi yökdiğerdnî müekkit delâili 'kanuniye ve 
berahini muknia ile s>aibit olmuş ve delâili mep-
sutaya karşı masumiyeti merkezindeki inkâr 
ve müdafaatı vahi ve ğayrivârit bulunmuş ol
duğundan reddine ve tesvilât ve tahrikatı va
kıa semerebahşı mazarrat olmamış olduğundan 
musip-görülen makamı iddianın talebi veçhile 
maznunu merkum Hasan Efendinin hareketi 
vakıasına muvafık görülen Hiyaneti vataniye 
Kanununun üçüncü maddesine tevfikan iptidayı 
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tarihi tevkifi olan 5 Teşrinievvel 1338" tarihin
den itibaren üç sene müddetle küreğe vaz'ına 
ve masarifi muhakeme olan doksan kuruşun 
kendisinden tahsiline vicahen ve sureti katiye-
de karar verilerek maddei kanuniyenin kıraa-
tiyle ve müddeiiumuminin huzuriyle usulü tef
him icra kılındı. 

10 Kânunusani 1339 
Bursa Bidayet Ceza Hâkimi 

Okunamadı 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Cürmün 
tarihi? 

HAMİD B. (Biga) —- İşgal zamanında. 
NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Hangi 

ayda? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sabah 

gazetesini» kim okumuş ise o okuyanları da hi
yaneti vataniye ile itham edelim. 

HACI TAHÎR E l (İsparta) — Reis Bey 
bunu cürüm telâkki ediyorsak bu cürümler 
cürmü mütemadidir, istihljâs zamanına kadar de
vam etmiştir. 

HAMİD B. (Biga) —t Efendim, cürüm, iş
gal zamanında, yani Bursa'nm Yunanlılar tara
fından işgalinde vâki' olmuştur. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Edhem'in 
yapmış olduğu fenalığa karşı olan bir fıkra var
dır. Eğer o zamanlarda ise, ona dair söylemiş 
ise cürüm değildir. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, cürüm Bur
sa'nm Yunanlılar tarafından malûm olan şekil
de işgali altında vukubulmuştur. Bu şahsın hiç
bir mecburiyeti olmadığı halde sırf işgalden 
cüret alarak Hükümeti Milliyeyi ve Meclisin ve 
Hükümetinin meşruiyetini ret ve cerh eder su
rette eşhası muhtelife huzurunda ve muhtelif 
zaman ve mekânlarda kavlen hiyaneti vatani-
yeyi irtikâbetmiş olduğu maalyemin istima' olu
nan şuhudun şahadetleriyle mertebei sübuta vâ
sıl olmuştur. Adliye Encümeniniz her hâdisei cür-
miyeyi tetkik ettiği esnada hâdisenin tazammuıı 
ettiği mevaddı kanuniye ile nevakısı nazarı 
dikkate almaktadır. Şu hale göre Tuzcu Hasan 
Efendinin tefevvüh ettiği kelâmın Hiyaneti va
taniye Kanununun tamamen tarif atına tevafuk 
ettiği anlaşılmıştır ve encümen buna kanaat 
hâsıl etmiştir. Yalnız Hiyaneti vataniye Kanu
nunun birinci maddesinde mezkûr olan ceraim 
isyan teşebbüsü mahiyetinde olan ceraimdir ki, 
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bu da müstelzimi cezadır. Şu halde işgalin vu
kuu maniası dolayısdyle o şahsın tefevvüh. ettiği 
akvalin isyana inkilâbedememesi kendisinin ih
tiyar ettiği işbu hiyaneti vataniye cürmünden 
muafiyetini müstelzim olamıyacağmdan mukta-
zayı adil ve hak ölıan ve mahkeme! mahalliye-
den sudur eden hükmün aynen kabulünü ben
deniz encümen namına rica ediyorum. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Efendim, Mazbata 
Muharriri Bey buyurdular ki, fiilin teşebbüsü 
de cürüm teşkil eder. Fiil sahai husule çıkarsa 
onun da ayrıca cezası vardır. Kendilerinden 
şu ciheti anlamak isterim. Yunan işgalinde bu
lunan bir muhitte Ankara Hükümetine karşı 
isyanım acaba ne surette olacağını tasavvur edi
yorlardı? 

HAMÎD B. (Biga) — Bendeniz Nafiz Bey
efendiye şunu arz ederim ki : Kendileri hiyaneti 
vataniye mücrimininden bir kısmının affına dair 
olan teklifi kanunilerin sahibidir ve kendilerinin 
esnayı müzakeratta serd ettikleri mütalâat da 
bu kanunun memaliki meşguleye şâmil olmayaca
ğı merkezindedir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. — Oraya iltica edenler 
hakkındadır. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bravo; 
tam cevap! (Alkışlar), (Gürültüler) 

NÂFÎZ B. (Canik) — Burada cürmü irtikab-
edip de„ yani burada isyana teşvik edip de isyan 
imkânı olan yerlerde isyanı teşvik ettikten ve 
cürmü irtikâbeyledikten sonra firar edenler hak
kındadır. Orada Ankara Hükümetine isyan ihti
mali yokken Yunan işgalinde bulunan ve Anka
ra Hükümetine karşı isyan imkânı mevcut de
ğil iken ne suretle isyan imkânı hâsıl olmamış, 
teşebbüs halinde kalmış demişler? 

HAMÎD B. (Biga) — Yunan işgalinin istih
daf ettiği gaye her halde Meclisi Âlinizi dağıt
mak idi. Binaenaleyh bu işgalin devam ettiği 
esnada tefevvüh edilen bu sözlerin isyankâr bir 
fezahatı lisaniyeden olmadığını kabul etmek ka
dar safdillikte bulunmak 4a zannetmem ki, mu
vafık olsun. Konya isyanında böyle şeyler vukua 
gelmiştir. Konya isyanında da böyle tefevvühat 
olmuştur. 

NAFİZ B. (Canik) — Yunan işgali altında. 
nasıl isyan edecek? 

HAMÎD B. (Devamla) — Efendiler, bendeniz 
diyorum ki; Konya isyanında da, Bolu isyanında 
da böyle tefevvühatta bulunulmuş fakat orada 
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I işgalin vukuu belki ifsadatm vukuuna mâni ol-
I muştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bendeniz işgal sırasında vukua gelen bu gi
bi cürümlerin hemen hepsinin de Hiyaneti vata-

I niye Kanunu ile tecziye edilemiyeceği kanaatin-
I deyim. Kanunun maddesini okumak suretiyle 
I bunu ispat edeceğim. On dördüncü madde de 

«işbu kanun her halde tarihi tebliğ ve ilânından 
kırk sekiz saat sonra mer'i olacaktır» diyor. Bu 

I kanun esnayı işgalde orada tebliğ ve neşir ve 
I ilân edilmiş midir? 

I On ikinci maddesinde ise «işbu kanun her 
mahallin idare âmiri tarafından nahiye, kaza, 
liva ve vilâyat merkezlerine köy heyeti ihtiyari-

I yeleri müçtemian celbedillerek ifham ve sureti 
tebliği mutazammm heyeti mezkûre âzalarının 
imzalarını havi zabıt varakaları tutularak idare 
meclislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin 
neşir ve ilânı hakkındaki Kanuna tevfikan ayrı-

I ca neşir muamelesi yapılacaktır.» Binaenaleyh 
Yunan'm tahtı işgalinde iken bu kanun neşre
dilmemiş ve zabıt varakası tutulmamış olduğu 
bir zamanda ika edilen bir cürme işgalin haricin-

I de dahai tatfbik bulan bir kanunun bu mahıaide 
tatbiki caiz olmadığı kanaatindeyim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendim bende
niz görüyorum ki, gayet garip bir çığır açtık, 
Mahiyeti anlaşılmaz bir hiyaneti vataniye cürmü 
çıkarıyoruz. Bu çığır açılacak olursa zannederim 
bu çığır üzerinde birçok adamlar ifna ve mahve
dilir. Bir adam her ne söylerse ve o da hiyaneti 
vataniye cürmünden madudolursa Abdülhamid-i 
Saniniri yaptığından hiçbir farkı kalmaz. Ma-
lûmuâliniz o devirde her ne söylenir ise, kim 
hürriyet kelimesini telâffuz ederse hapis ve 
tevkif edilirdi. Bugün de belki saikai tehevvür
le bir adam sürçü lisan yapar veyahut teessür-

I le bir söz söylerse hiyaneti vataniye ile üç sene 
I hapsolunur. Binaenaleyfh, insanların yekdiğe

riyle hissen, garazan birçok takibedeceği mesail 
olduğunu nazarı dikkate almalıdır. Eğer bu çı
ğırı açacak olursak doğru hareket etmiş olma
yız. Bendeniz erbabı hukukumuzdan rica ediyo
rum, bu hiyaneti vataniye cürmünü tahkik et
sinler. Hiyaneti vataniye ile kimlerin mahkûm 
edilmesi lâzıımgeldiğinıi ve bir adamın ne suretle 
bir fiil ve hareketi görülmesi takdirinde hiyaneti 

I vataniye ile cezalanacağının icabedeceğini tes-
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bit etsinler, öyle önümüze geleni mahkûm et
miş olursak, çoğunu mahvetmiş oluruz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim tefevvü-
hatı lisaniye cürmü bir kere §u kanunun ahkâ
mı cereyan ettiği bir mevkide cari olmuş mu
dur? İşgalden sonra bizim kanunumuz oralarda 
cari miydi, değil miydi? O zaman o kanunun ka
biliyeti tatbikıyesi yoktu. r 

RASÎH Ef. (Antalya) — Sonra hesabı so
rulur. 

LÛTFl B. (Devamla) — Bu hal ile beraber 
bu adamın ika etmiş olduğu cürüm öyle bir tef ev-
vühatı lisaniyedir ki, halkın zihnini taıhdiş ve teş
viş ederek bu suretle Meclisi Alinin meşruiyeti 
aleyhine halkı ıdlâl etmek noktasına matuftur. 
Halbuki işgal altında bulunan bir mahalde Mec
lisi Millînin meşruiyetine karşı halkı fiilen sev
ka hiçbir imkân yok. 

ABDULLAH Ef. (Bolu) — Düşmana takıl
madık kaç adam var? 

LÛTFl B. (Devamla) — Şimdi bu suretle 
biz her türlü tefevvühatı lisaniyeyi bir cürüm 
şeklinde telâkki ederek bunların hepsini he
men hiyaneti vataniye suretiyle tecziye edecek 
olursak bu taammüm edecek ve birçok kimseler 
ağraza, nifak ve şikaka mâruz olacaktır. Çünkü 
bunun ispatı gayet kolaydır. Bir adam diğerine 
garaz etti mi kolayca iki şahit tedarik ederek 
bu adam şöyle söyledi diyecek, şahitler de hay 
hay dedi mi o adam üç seneye, beş seneye mah
kûm edilecek. Bu şerait ile bu suretle halkı tec
ziye etmek muvafıkı adalet değildir. Bunlar ha
kikati halde hiyaneti vataniye cürmünü tâzam-
mun etmiyor. Eğer âdi bir cürüm ise mahakimi 
adliyeye verilmek lâzımgelir. Mahakkni ümumi-
yeye tevdii lâzımgelir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim hakkın-
da hüküm sâdır olan mahkûmun hükmünü nâ-
tık olan ilâmın fıkrai hükmiyesinde gösterilen 
esbabı mucibeyi nazarı dikkati âlinize arz ede
cek olursam Hiyaneti vataniye Kanununun 
metni ile burada" gösterilen esbabı cürüm ara
sında dağlar kadar zıddiyet ve mübayenet var
dır. Bakınız heyeti hâkime ne diyor? «Kahve
hanede erbabı hâmyetin cesaretini kesredecek 
ve müstaidolanları muhalefet ve ifsadata teşvik 
ve tahrik eyliyecek hakaretâmiz zebahdırarlık-
ta bulunduğu^ esbabı cürüm budur. Yani bu fık
rai hükmiye Hiyaneti vataniye Kanununda ve o 
kanunun metninde eğer herkesin kuvvet ve 
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'kudretini kesredecek ve o halkın buraya karşı 
iltihakını menedeeek söz sarf etmesinden ve
yahut orada zebandirazlıkta bulunmasından 
dolayı bunları Hiyaneti vataniye cür-
münden addediyorsak ve encümen böyle 

„ addetti ise, bu adamın hiyaneti vatani-
yeden mahkûm edilmemesi lâzımgelir. Bu nok
tadan bir; saniyen, Heyeti Celileniz burada bir 
mal müdürü muhakeme etti. Mal müdürünün 
evrakını burada tetkik ettiği sırada mal müdü
rünün söylediği sözler aynen bunun söylemiş 
olduğu sözden, yani zebandırazlıktan daha faz
la ve ağır bir hiyaneti vataniye cürmü olduğu 
ilâmda görüldüğü halde dediler ki, iki, üç kişi
nin bir arada oturup da söylediği sözleri de eğer 
hiyaneti vataniyeden addedeceksek dünyada 
hiç kimse kalmaz. Binaenaleyh, bu adamın affı 
lâzımgelir, hükmün ref'i lâzımgelir, diye karar 
verildi. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O memurdur. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Sonra eğer bu 

cürmü Meclisi Âliniz hiyaneti vataniye efal ve 
akvalinden addedip de esbabı sübut cihetinden 
tetkik edilen noktayı eline alıp da bir tet-kikat-
ta bulunacak olursa bunun hiyaneti vataniye ol
madığını anlarız. İstirham ederim efendiler! 
Fıkrai hükmiyede şahidolarak gösterilenlerin 
her birinin aledderecat beyan buyurdukları ifa
deleri bir defa okuyunuz, dikkat ediniz. Zeyd 
şunu söyledi, Amr şunu söyledi, bunu söyledi. 
Hiçbir şahidin şu istimal olunan elfazda ittihad-
ettiklerini göremezsiniz. İşte ilâm meydandadır. 
Eğer öyle ise, ezminei ımuhtelifede söyledi ise 
bir .zamanda söylendiği zaman bir şahit ile ispa
tı da lâzımgeldiğine dair kanunda bir şey oldu
ğunu bendeniz anlamıyorum. Şimdi efendiler 
bu mesele hissiyat ile kabili tatbik ve telif bir 
mesele değildir, bu bir hükümdür. O halde her 
hangi bir hüküm olursa olsun adalet tatbik edil
medikçe, o hükümde adaletsizlik gösterildikçe 
o Hükümetin payidar olmıyacağı muhakkak
tır. Onun için tevzii adalete memur olan Mec
lisi Âliniz bu adaleti göstermek için, izharı ada
let buyursun, bu hükmü ref'etsin ve böyle hü
küm veren hâkimleri tecziye etsin. (Bravo sa-
daları) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
söz alanlar, leh ve aleyhinde tefrik olunsaydı 
daha iyi olurdu. Hepsi aleyhinde söyledi. 

I HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Arkadaş-
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larım lüzumu kadar meseleyi teşrih buyurdular. 
Burada ne şahıs ve ne de bir şey vardır. Bu 
adam çok fena bir adam olabilir. Her türlü 
cürmün cefası vardır. Fakat bu fıkrai hükmi-
yede cürüm bu tefevvühatı lisanîyedir. Kavlen 
isyanı tazammun eden harekât; ötede beride * 
Heyeti Celilenin aleyhine ve gayrimeşru oldu
ğuna dair konferans vererek isyana teşvik ma
hiyetinde olur. Orada iki adam toplanmış imiş. 
Kendi ifadesinde tevilen diyor ki : Edhem için 
söyledim. Efendiler! Bize en yüksek adamlar da 
şakî dedi. Memleketin ortasında isyanlar çıktı. 
Bunlar o mahiyette değil iniydi 1 Memaliki müs-
tahlâsada mevzuubahsolan insanlardan maksat 
Edhem gibi insanlardır. Burada hiyaneti vata
niye edip de firar eden adamlar için bu kanun 
ortaya konmuştur. Yoksa dairei hükümranimiz-
de olmıyan bir yerde, Jıer hangi bir mecliste 
bir adam, Ankara'da şöyle adamlar toplanmış 
imiş, • içtihat ve kanaatlerinde hata ediyorlar, 
demişler, Bunlar haini vatan olamaz. Efendi
ler ! îsyan edip adanı öldürenleri affettiniz de 
bugün sen böyle söyledin, bilmem ne söylemiş
tin, demek ve bu sözlerle insanları mahkûm 
edebilecek zamanlarda değiliz ve bu geçmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mahkûm 
olduktan sonra yine affederiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Affetmek 
için cürüm ister efendiler. Hissen mahkûm ede
bilirsiniz, hâkimiyetinizi kıskanmakla mahkûm 
edebilirsiniz, bu da muıhiktdr. Ben de bu
na ve bu kanaatlere bir dereceye kadar hürmet 
ederim. Yalnız diğerlerinin hukukuna zarar 
verdiği zaman cürüm başka taraftan yapılmış 
olur. O, cürmü irtikâbetmekten daha büyük 
cürümdür. Adalet ahkâmı kanuniyenin tatbi
kiyle mükelleftir. Herkes mücrim olabilir, fa
kat bu meselede cürüm yoktur. Cürüm olma
dık yerde hissen yaparsanız zulüm olur. Buna 
da biz âlet olmayız. Ne isterseniz yapınız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
mahkûm ""olan bu zat tarafından. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Zat demeyin. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu adam 

tarafından istimal olunan elfazda Türkiye Bü
yük Mîllet Meclisinin meşruiyetine isyanı mu-
tazamnım bir mâna yok olduğunu farz ettiğimiz 
dakikada ben diyorum ki; şimdiye kadar bu 
suretle mahkûm ettiğimiz adamlar üzerlerinden 
umumi bir sünger geçirmek ve bundan sonra 
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hiyaneti vataniyeye ait evrak göndermeyin de
mekten başka çare kalmıyaeaktır. Evvelâ §u<-
rasını arz edeyim. Bunlar işgal memleketinde
ki yürekleri buraya merbut evlâtlarla çürük 
adamların vicdanlarının en güzel bir mizanı ol
muştur. İşgal memleketlerinin son âkibetini 
gördükten sonra bu kanaati hâsıl etmişimdir. 
Milletin içerisinde çürük adamların tefriki için 
hüküm çıkaran hükkâmın kanaati vicdaniyesi-
nin mâkesi olan bu meselelerdö elfazm kâğıt 
üzerindeki tesiratmı değil, mahallinde muhake
me icra eden hâkimin kanaati vicdaniyesinin 
âmil olduğunun, her şeyin fevkinde olarak nazarı 
dikkate alınması lâzımgelir. Bundan sonra bir 
nokta dermeyan edildi. Hüseyin Avni Beyin 
Sabah gazetesi okuyanların da mücrim olması 
lâzınıgeldiğini söyledi. Bendeniz diyorum ki, 
Sabah gazetesini okumak cürüm değildir. Sa
bah gazetesinin ruhunu taşımak cürümdür. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ruhunu taşı
yanlar İstanbul 'dadır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Öyleleri 
varsa elbette ceza görecektir. Pençei kanun 
onları da çarpacaktır ve onları da muhakeme 
edeceğiz. 

LÜTFİ B. (Malatya) — O vakit insanların 
vicdanına girmek lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Sırrı Bey 
tebligat olup olmamasında tereddüt hâsıl etti. 
Efendiler; kanun namına tetkik edecek müd-. 
deiiumumi var. Bizzat alâkadar olan şahıs var
dır. Fakat bunları söyliyebiliriz ki, Bursa'nın 
işgal tarihi her halde bu kanunun neşrinden 
iki buçuk ay sonradır. Nafiz Beyin bir suali, 
işgal esnasında Yunanlılarla teşriki mesai etmek 
ne şekilde olabilir? suali (bendenizce ıgayrivâ-
rittir. Çünyü işgal, meşgul memleketin kava-
nininin efrat üzerindeki tesiratı kanuniyesini 
izale etmez, orası muvakkaten Yunan işgali 
altına girmiş ise yine Türkiye'dir ve icrayı hü
küm yine Türk kavaninindir ve milletim oraya 
merbuttur. Ona merbut olnııyanlardan birisi 
ki, buraya berayı muhafkeme gelmiştir. Şimdi ge
lelim istimal ettiği elfaz dolayısiyle işlediği hiya-
n«rti vataniye oürmüne : Efendiler! Hüseyin Avni 
Bey maznunun ifadesinin tevilen Edhem'e aidol-
rîuğunu esas tutacağına, Allah için bigarazane 
(Ne malûm sadalan ve bunu ispat etanek lâzımdır 
sesleri) huzuru hâkimde Allah için yemin edett 
şahit hakkında böyle şüphe hâsıl etmesin. 
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Huzuru hâkimde olan bu adam hakkında fık-

rai hükmiyede deniyor ki : Dört akılsız bir araya 
geldiler, büitün Anadolu'yu mahvettiler, yaktı
lar. Daha ne yapacaklar? demiş, bir; ikincisi bir 
vakitler Rumeli'yi bu hale koydular. Rumeli ha-
rekâtiyle milletin kıçına kazık soktular iki; üçün
cüsü Ankara Hükümeti ingilizlerin avamirini ka
bul etmezlerse kundura boyacısı bile olamazlar. 
Dördüncüsü, bunlar haini vatandır dört beş eşkı
ya çetesi türemiş, bunlardan ne istifade olunur? 
Beşincisi, Kuvayi Milliye aleyhinde itald lisanda 
bulunarak alçaklar, kalpler demiş.. 

EMİN B. (Ergani) — Onlar okundu efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet 

efendim bendenizin devam etmekten maksadım 
(okunanı dinlemiyenlere veyahut anlamıyanlara 
ıtekrar göstermek içindir. Bendeniz diyorum ki, 
arkadaşlar! Bu adam bütün milletin namusunu, 
faziletini, meziyetini, hamiyetini temsil eden Mec
lisin Heyeti Umumiyesine küf rettilkten sonra yal
nız bir şey kalmıştır. O da yegân yegân hepimize 
»övmektir. Çok rica ederim. Ruhunda bu kadar 
hiyaınet olan bu adamın bilmuihalkame sabit olan 
hıyaneti vaıtaniyesirii fiilen irtilkâıbötmemiş ve 
Meclisin meşruiyetini halen .tanıyormuş gibi bir 
zehapta bulunmak zannederim Hüseyin Avni Be
yin tavsiye etmiş olduğu fikri kanun ile, fikri ada
let ile gayrikabili telif bir yola gitmek demektir. 
(Bendeniz bu hükmün tasdikini rica ederim. Efen
diler! Mesaili cezaiyede şühut delâildendir. Hâ
kim nisabı şahadetle mükellef değildir. Esasen 
mesaili hufcukıyede de kesreti şühuda lüzum yok
tur. Binaenaleyh şu veya bu mesailde hâkime ka-
naartJbahş olacak surette delâil elde edildiği vakit
te şahitlerin şu veya bu suretteki ifadelerine ria
yet için usulü muhakemede bir kayıt yoktur. Gö
ren varsa göstersin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encümen 
âzasından değil misiniz? Bir sual soracağımı. 

REFİK ŞEVKET B. — Evet, buyurun! 

HÜSEYİN AVNİ B. — Bu adamın harekâ
tından bize ne zarar hâsıl olmuştur? Bize hürmet 
etmiyenlerin hepsi mücrim midir? Ve bu adamın 
akvalinden ne zarar hâsıl olmuştur? 

REFİK ŞEVKET B. — Efendiler biz burada 
evllâtlanmızın ve kardeşlerimizin bütün yoksul
luğundan mütevellit kuvvetlerle mücâdele ettiği
miz zamanda öbür tarafta olan kardeşlerimizin 
hiç olmazsa, muaveneti mâneviyesine muhtaç de-
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ğil mi idik? İşte arzu ettiğimiz, ihtiyacında buİun-
uuğumuz o kuvvei mâneviyeyi yukmak suretiyle 
bizim emelimizle muhalefet eden adamları elbette 
ve elbette mahoubedeceğiz. Bunlar bu mıntakasmız-
da hiyanet edenlerden katiyen farklı değildirler. 
Şu veya bu adamları mahkûm edip de böyle şerir 
ve ahlâksız adamı affetmek doğru değildir. Ben
deniz hükmün tasdikini istiyorum. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim Hıyaneti vataniye Kanununu neşret
tiğimiz zamanı hatırlamanızı rica ederim. Hilâfet 
unvanını taşıyan ve etrafına birtakım erazil top-
lıyan ve İngilizlerin ve sair milletlerin memleket
te mütemadiyen kalmalarına sebebiyet vermek is-
tiyen bir şahsiyet mevcut idi. Bu şahsiyetin 
efendiler, Anadolu'nun iyi düşünememesi ihtima
li bulunan evlâtlarını yanlış yollara sevk edeceği' 
hâdisatın önüne geçmek için bu kanun vaz'edil
di. Ve bu kanun vaz'edilirken maksadı vaz'mı if-
ham eden ve birinci maddesindeki sarahat mevcut 
iken böyle rasgele meseleyi hıyaneti vataniye te
lâkki ederek memlekette ikilik tahaddüs etme
sine sebebiyet vermek katiyen doğru değildir. Bi
rinci madde gayet sarihtir. 

Birinci madde : «Makamı muallâyi hilâfet ve 
saltanatı ve memaliki mahrusai şahaneyi yedieca-
nibden tahlis ve taarruzatı defi' için teşekkül eden 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mu-
t azanımın...» 

Efendiler, burada ayrıca Anadolu'da bir Hü
kümet teşkil ediyoruz ve memleketteki haleti ru
hiye, hilâfeti kurtarmak için merburiyet şeklinde 
olmak ihtimaline ve bizim vatanı kurtarmak için 
olan endişemizin azametine nazaran vaziyeti ıslah 
için bu kanunu neşrettik. Bu kanunun ruhuna 
tevafuk etmiyen sözler, hiyaneti vataniyedir. Tâ
biri hissisiyle memlekette birçok adamların mah
kûm olmasına sebebiyet verirseniz, tekrar ediyo
rum, memlekette ikilik hadis olacaktır ve devam 
edecektir. Efendiler! Çok rica ederim milyonlar
la lira dökmek ve milyonlarla evlât sevk etmek 
suretiyle büyük bir harbe girmiş olan ve netice
sinde bütün emellerinin sukut ettiğini gören 
adamlardan bâzılarının yeni teşekkül eden ida
reye k»rşı itimatsızlık göstermesi ve itimatsızlık-
gösterir tarzda söz söylemesi hiyaneti vataniye de
ğildir., Efendiler! Çok rica ederim vaziyeti iyi dü
şünün! üç milyon insan silâh altına alınmış, yüz 
altmış sekiz milyon lira para ortaya dökülmüş, 
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memleketin muhtelif yerlerinde muhtelif müca
deleler yapılmış ve bunun neticesinde ordular çe
kilmiş, mütareke fena bir tarzda yapılmış. Sonra > 
efendim ümidi istiklâl yalnız beş on kişiye inhisar 
etmiş, öyle bir zamanda itimatsızlık, ümitsizlik 
gösteren memleketin heyeti umumiyesini haini 
vatan mı telâkki edeceğiz?. Uç milyon insanı silâh 
altına aldık, bir şey yapamadık. Beş, on kişi ile 
bir şey yapabilecek miyiz? «ingilizlerin emirlerini 
dinlemiyorlar. Bu adamlar kundura boyacısı ola
caklar» diyen bir adam nasıl haini vatan olur? 
Dünkü cereyan eden vakayi karşısında nasıl hai
ni vatan olur? Böyle lâfla bir insanın üzerine hai
ni vatan yaftası yapıştırılamaz. Keyif için olursa 
olur. Fakat bunları tarih reddeder. 

Rica ederim hissiyata tâbi olmayınız. Tarih 
bunu kaydeder. Eğer bir hakikat gözü ile görür 
ve mânevi cezayı kâfi görecek olursak çok iyi 
yapmış oluruz. Eğer düşmanla beraber olanlar 
hiyanet yapmışlar ise ve hakikaten Orta - Ana
dolu'nun mevcudiyetinden kalben mutazarrır 
iseler, onlar bizim ordularımızın Akdeniz'e in
mesiyle ya firar etmişler veya madâmülhayat ha-
cil kalmaya mahkûm olmuşlardır. Bundan fazla 
ne ceza istiyorsunuz? Bizim bayraklarımızın 
yaptığı, süngülerimizin temin ettiği muvaffakiyet 
ve mevcudiyetten başka ne istiyorsunuz? Bütün 
milleti mi öldürmek istiyorunuz? Bütün milleti 
haini vatan mı telâkki edeceksiniz? Bütün mil
leti haini vatan yapıyoruz. Yalnız biz vatan
perver kalıyoruz. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Ekseriyeti bu cü
rüm işliyenüer mi teşkil ediyor zannediyorsunuz? 
Yoksa ekseriyeti bunlar meyanında mı zannedi
yorsunuz? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Zatlâliniz de buraya çıkar, burada söylersiniz; 
ben sizin sözlerinize muhatap değilim, hissi
yatımı söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum. 
(Hissiyat sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Kanaatini söylüyor. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Hissiyatımı söylüyorum, düşündüklerimi söy
lüyorum, kanaatimi söylüyorum, bildiklerimi 
söylüyorum. 
• RAGİB B. (Kütahya) — Mantık yoîd 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Muhakeme ve mantık dersini sizin gibi medre
sede almadım. Teşekkür ederim. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Onun için mantık

sızsınız ! 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Efendiler! Tekrar ediyorum. Memlekette Harbi 
Umumi neticesinde hâsıl olan teessürü umumi
nin tevlide ttiği bu gibi sözleri, hiyaneti vata
niye telâkki edemeyiz. Tarihe karşı mesulüz. 
Memlekette böyle birçok adamları mahkûm 
ederek bizim vasıtamızla bizi fena vaziyete 
koyuyorlar. Binaenaleyh bu cürüm katiyen hi-

'yanet.i vataniye değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Elham
dülillah böyle adamlar çok azdır. 

REÎS — Efendim! Kifayeti müzakere hak
kında biı1 takrir vardır. 

MUHÎDDÎN BAHA. B. (Bursa) — On beş 
kişi lehinde söyledi. Ben de Bursalı olmak sı-
fatiyle söz söyliyeceğim. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Söylemelidirler, 
işin hakikatini biliyorlar. 

REÎS — Buyurun Ali Şükrü Bey! Söz sırası 
sizindir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler! 
Bendenizden evvel hukukşinas arkadaşlarımız 
beyanı mütalâa ettiler. Hukuk itibariyle, ben
denizin nazarı dikkatimi celbeden ve benim 
kanaati vicdaniyemi temin ve tatmin eden söz
ler Müfid Efendi tarafından söylenmiştir. 
Hukuk, gerçi mütehassıslarına aittir. Fakat 
onun netayicinden herkes müteessirdir. Onun 
için benim de bu hususta bir kanaatim vardır. 
Müfid Efendi Hazreterinden sonra söz söy-
liyen Refik Şevket Bey Müfid Efendinin mü-
talâatım ilmî olarak ret ve cerh etmesi lâ-
zımgelirken, ısırf benim gibi hissi, yani hu
kukla. alâkası olmıyan birtakım sözler söyledi 
ve hissiyatla neticeye vâsıl olmak istedi. Hal
buki ben isterdim ki Müfid Efendi Hazretle
rinin hukuki olan beyanatına, hukuk noktai 
nazarından birer cevap versinler. Meselâ; Mü
fid Efendi Hazretleri dedi ki, şurada beş altı 
şahit var. Şahitlerden hiçbirinin ifadesi diğe
rinin ifadesini tutmuyor. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Cevap 
verildi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet, cevap 
verdiniz. Fakat cevabınız bizi ikna etmedi. 
Bilâkis efendi hazretlerinin közlerine kaani ol
duk. Efendiler! Halk Hükümetindesiniz. Halk 
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diyor ki: Tek şahitle insan asılmaz, iki şahit 
lâzımdır. Bunun aksi olarak halkın ruhundan 
kopan bir kaideyi gösteriniz de ben de kaani 
olayım. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanun 
diyor ki: Şahitsiz ide adam asılır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Onu bizim 
teşkil ettiğimiz istiklâl mahkemeleri yapar. 
Başka kimse yapamaz. Binaenaleyh şimdi bu 
sözler bir kişi tarafından söyleniyor ve o söz
leri de diğer fert işitmiş oluyor. Daha birtakım 
şeyler vardır ki, cevap verilmedi. Fakat hatı
rımda kalmadığı için bu hususta ben de cevap 
veremiyeceğim. Şimdi ben de Refik Şevket Bey 

„gibi hissî nikata geçiyorum. Efendler, beş altı 
gün evvel istanbul'dan geldim, istanbul'da bir 
hâdiseye şahidoldum. Meselâ her hangi bir 
idman kulübünde bir intihap yapılıyor, iki ar
kadaştan birisi kazanamıyor. Kazanamayınca 
gidiyor, bu adam Kuvayi Milliyeye muhaliftir, 
şöyle demiştir, böyle demiştir, diye bir jurnal 
veriyor. O adamın peşine bir hafiye takılıyor, 
takibetmeye başlıyor. O zavallı adam titriyor. 
Bana geldi dedi ki: Yahu bu nedir? Hiç rahat 

'edemiyecek miyiz? Rica ederim dünyadaki- in
sanların hepsi bir insanı mükemmel midir? Yani 
birbirine garazı nefeanisi olup da gelip aleyhte 
şahadet etmiyecekler midir? Acaba böyle şeyler 
mevcut değil midir? Rica ederim bir karar ve-
rirken, hissiyatınızı bir noktada temerküz etti
rirken bütün nıkatı müsavi tutunuz. Size soru
yorum: Abflülkadir Kemali Bey kardeşinizin 
riyaset ettiği istiklâl Mahkemesinin idama mah
kûm ettiği bir adamı Fransızla yaptığımız itilâf 
mucibince affettik, idama mahkûm olup da af
fedilen bu adam buradaküere; Meclise melun 
diye telgraf çekti. Ve o adam el'ân memlekette 
ve bir gazetenin başındadır. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Şahsi
yeti mâiıeviyeye telgraf çekiyor. Çekenlerin eli 
kırılsın. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra efen
diler, Elâziz'den ve bâzı yerlerden dediler ki: 
Zaten bu Meclisi karışıklıkta intihabettik, kıy
meti yoktur. Binaenaleyh istifa etmelidirler. 
Rica ederim, bu adamlar Meclisin haysiyetine 
dokunmadılar mı? 

HULÜSÎ B. (Karahisarı Sahib) — Onlar 
sipariş edilmiş telgraflardır. 

ALI ŞÜKRÜ B. — Rica ederim, onlar Mee-
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I lisin meşruiyetine karşı söz söyledikleri zaman 

Yunan işgali altında değillerdi. Onlar, Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyeti aleyhine söz söy
lerken, telgraf çekerken ve gazetelerde yazı ya
zarken bir şey söylemedik. Dört kişi toplan
mış, bu adam şöyle dedi, böyle dedi, demiş; 
bunun için bu adamın sözü Meclisi yıkmaya 
matuf telakki edilndştir. Meclisin vazifei tari-
hiyesini ifa ettiği ve kudretini gösterdiği bir 
anda, meşruiyetini gösterdiği halde, gayrimeşru 
diyenler vardır. Maatteessüf telgraf la bunu bu
raya yazmışlardır. Bunlar gazetelerle neşir ve 
işaa edilmiştir. Refik Şevket Bey arkadaşımız 
neden bunlara karşı ses çıkarmadılar? (Sağdan 
bravo sadaları, alkışlar). 

Efendim, bu adam demiş ki: İngilizlerin 
dediğini yapmazsak Büyük Millet Meclisi kun-

i dura boyacısı kadar olamıyacaktır. Efendiler! 
Demin söylediğim gibi gelen telgrafta bizim 
için, «Bu adamlar düşmandan daha eşna'dır.» 
diyordu. Eğer adalet için mizanınız varsa bîr 

I olsun, iki türlü mizan olmasın. Binaenaleyh 
Abdülkadir Bey biraderimizin sözlerine ricat 
ederek diyorum ki; ihtimal ki, tehlike anında 
bu tarzda söz söyliyenleri mahkûm ettik. Ya
ni zaruret vardı. Tehlike anmda bu mahzurları 
bir dereceye kadar düşünmiyebilirdik, fakat 
hamdolsun bugün memleketimizi kurtardik. 
Şimdiye kadar böyle diyenlerin hiçbir tesiri 
olmadı. Nitekim gelen telgrafa ve saireye hiç
birimiz tenezzül edip de cevap vermedik. Bu 
itibarla bizim kurtaracak hiçbir şeyimiz yok
tur. Efendiler siz bugün Adana'da bilfiil mem
leket aleyhine çalışmış olan adamları affetmiş 
bulunuyorsunuz. Rica ederim bu adam idama 
mahkûm olan o adamdan daha esna' mıdır?.Son
ra bu adam Türk değil midir? Müslüman de
ğil midir? idama mahkûm olan o adam bugün 
gazetesinin başında yazı yazıyor. Onu affedi
yoruz da.... 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Cenab .Saha
bettin Beyle, Süleyman Nazif. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Cenab Şaha-
büddin Beyle Süleyman Nazif Beyin yazdıklarını 
nazarı dikkate alınız. Zannediyorum bu ada-

I mm sözlerinden daha ağır lâflar yazmışlardı, 
Sonra Cenab Şahabüddin Beyle Süleyman Na» 

I zif Beyin yazmış olduğu yazılar bu adamın sö-
I zü gibi değildir. Belki bütün memleketi, ,bü-
I tün milleti iğfal edecek derecede yazılandır. Ni-

-w-
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ejcn onlara ses çıkarmıyorlar. Bu itibarla mü- I 
eadelemiz büyüktür. Meclis de büyüktür. Bun
lar da efradı millettendir, nüfusumuz azalmış-
tır. Binaenaleyh ufalk tefek cürümleri varsa - ki 
bendenizce yoktur - affetmek doğrudur. Siz 
affetmezseniz affettireceklerdir. Gürüyorsuııuz 
ki Sulh Muahedesi mucibince affettiriyorlar, 
bu doğru değildir. BÜz affedelim. Tesir altında 
affetmektense biz daha evvel affedelim. Bu 
suretle bizim büyüfklüğümüzü görsünler. 

REFÎK ŞEVKET B. (SaruJhan) — Söyledi
ğiniz sözler, hukuk ve ceza, lâfzının aleyhinde
dir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İşte hukuku 
no kadar bildiğiniz gözüktü. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — ^fendiîer 
eğer halkın dediği halkta dediği ise ben, ne Ali 
Şükrü Beyin, ne de Hüseyin Avni Beyin ve ne de 
muhterem refiklerinin, halkın dediklerine ter
cüman olmadıklarını iddia edeceğim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — C4üzel 
takdir buyu'ruyorsunuz... 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendi
ler, birkaç sual sordunuz, dediniz ki; bu söz
lerden memleket mutazarrır olmuş mudur! Bu 
sözlerden mutazarrır olan kimlerdir? Ben ce
vap vereceğim: Bu sözlerden, memleketin na
muslu evlâtları mutazarrır olmuştur. Bu sözler
den, sizin ilki buçufe sene yolunuzu bekliyen, 
ordularınızın yolunu bekliyen, ve Yunanlıların 
gitmesine gece gündüz dua eden namuslu 
adamlar, ağlıyan adamlar mutazarrır olmuştur. 
Efendiler böyle yüzde bir, bdnde bir, on binde 
bir, memleketin saadeti, şerefi ve haysiyeti ile 
alâkadar olmıyan adamların yanında yüzde 
doksan dokuz, binde dokuz yüz doksan dokuz 
namuslu adamlar vardır. İşte ekseriyet teşkil 
eden bu adamlar mutazarrır olmuştur. 

Efendiler bu adamlar sizin muvaffakiyetlini
zi haber alarak memnun olurken Cenabı HakJka 
şükrederken bu melunlar bunların sözlerini 
duyuyorlar, müteessir oluyorlar, ağlıyorlardı. 
îşte bu sözlerden müteessir ve mutazarrır olan 
onlardır. Memalilki müstahlasada bulunan bu 
adamların mevcudiyetidir ki, namuslu adamla
rın kuvvei mâneviyesinde bir tenakus husule 
getirir. Bu da azîm bir zarardır. Eğer bu za
rarı kâfi .görüyorsanız bu zarar hâlâ devam et
mektedir. Bursa'nın meşgul olduğu zamanlarda 
bütün milletin mahbulbu kalbi olan Büyük Mil-
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let Meclisinde bulunanlara bir kin ve gayz ve 
husumet edenler vardı. Bu adamlar bizim hü-
küınetSıniz kendilerini kurtardığı zaman, mem
lekete hizmet edenlerin takdir ve memlekete 
düşmanlık etmiş olanların tecziye edilmesine in
tizar ediyorlardı. Bursa'nın istirdadı gününün 
ertesi günü sizin hâkimlerinizin oraya gitmesi
ni bekliyorlardı, bu adamlar istiyorlardı ki, 
memlekete hizmet etmiş olanlar hakkında Bü
yük Millet Meclisi takdiratını ibzal etsin ve Bü
yük Millet Meclisine hıyanet etmiş olanları tec
ziye etsin. Fakat biz bunu böyle yapmadık. 

HAMDİ B. (Biga) — Tarifi gayrikabildir... 
MUBÎDDÎN BAHA B. — Siz ki, memaliki 

meşguleye gitmiş bir zatsınız. Siz de memleke
tinizde elbette benim duyduğum şikâyet sada-
1 arını duymuşsunuzdur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu me
sele ile alâkadar değildir. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Bu me
sele ile alâkadar değil buyurduğunuz pek muh
terem bir hissiyattır. Kabul ederim. Benim söy
lediğim hissiyat, halktan gelen ve ekseriyeti âzi-
me ve kaıhireden gelen, milletten, memleketten 
gelen hissiyattır. (Soldan, lalkıştar) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu me
sele ile alâkadar değildir. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Bey rica ede
rim, yalnız o mu söyliyeçek? Biz onu dinle
dik, yalnız Hüseyin Avni Bey md, tasdik ede
cek?... 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendi
ler hiç şüphe etmiyorum ki, bir sürcü lisan vâki 
olmuştur. Arkadaşımız Abdülkadir Kemali Bey 
dediler ki: Bütün milleti mi mahkûm edeceğiz? 
Hâşa... Efendiler bütün milleti değil; milletin 
binde birini, yüz binde birini, hainleri tecziye 
edeceğiz, (Alkışlar) Efendiler merhamet edeceksi
niz, şerefleri, haysiyetleri rencide edilmiş adam
lara merhamet ediniz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu mesele mü
him bir şekil almıştır, söz istiyorum. 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Bursa'-
da böyle yirmi kişi, elli kişi, seksen kişi çıkabilir. 
Fakat efendiler! Elli kişi doksan bin kişinin yü
züne bakmaktadır. Birgün Yunanlıların elini tu
tarak»'bize nispet veren, 'bizi tahkir eden, bizim 
millî, dinî haysiyetimizle oynıyan bu adamlar bu
gün yine Ibizim yanımızda serbest, olarak, dolaşa
caklar mıdır? Bizim gibi serbest olacaklar mıdır? 

442 — 
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Efendiler bunun cevabını vermek lâzımdır. j 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Veririz, | 
hay hay! 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Sonra 
henüz dâva bitmiş değildir. Tefrikadan bahse- 1 
diyordunuz. Eğer Büyük Millet Meclisine ve onun 
haysiyet ve şerefine taallûk eden sözleri söyliyen 
hainler tecziye edilmezse, bir mahkemenin verdi
ği karardan dolayı o mahkemenin heyeti hâkime- 1 
si Müfid Efendi Hazretlerinin teklif ettikleri 
veçhile ceza görmek mevkiine düşerler. I 

REFÎK B. (Konya) — Ali Kemali ne için 
sormuyorsunuz öyle ise! 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Bu 
memlekette adalet, bu memlekette şeref ve haysi
yet için vücudunu tehlikeye koyanlar nerede ka
lıyor! Efendiler, tajfrüba ancak bu herifleri af
fetmekle olur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Kararsız nef-
yoldu, çokları köşede kaldı. 

RASÎH Ef. (Antalya) — istizah yap, sual 
yap. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Ben 
kimseye birşey söylemiyorum. Yalnız mücrimleri 
tecziye, tahtıe ediyorum. Kim olursa olsun tel'in I 
ediyorum. | 

HÜSEYİN AVNÎ" B. (Erzurum) — Cürüm 
yoktur ki. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Bura
ya gelir, söylersiniz. Ben de sizinle beraber olu
rum. Cürüm vardır, Büyük Millet Meclisini tah- i 
kir eden, meşruiyetine isyan eden mücrimdir. I 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — işte o gelen 
telgraflar. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Onlar 
da mücrimdir. Eğer varsa ben onlardan bahset
miyorum. MemaMki mıeşguledıe yapılan fiilî cü- I 
rümleri söyliyecek arkadaşlarınız da çıktı bu kür- I 
süye. Efendiler kavlî cürümlerin ehemmiyeti yok
sa, yani nazarı dikkate almmıyacak ise aynı ma
hiyette olan fiilî cürümlerin •ehemmiyeti olmamak 
lâzımgelir. I 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Fiil başka, kavil baş
ka. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Efen
diler bu adamı affederseniz belediye balkonundan 
halka hitabederek Lyold George Cenapları muh
tariyet bahşetti diyen adamın da affedilmesi 
lâzımdı. (Soldan, alkışlar) Büyük Millet Mecli- I 
$nin zulmünden, buraya geleceklerin hakaretin-
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j den bizi Lloyd George kurtaracak, diyen melû-
! nun da affedilmesi lâzımgelir. Efendiler! Haki

katen halkın sözü, hakkın sözü ise halk, memaliki 
meşgulede iki buçuk senede haysiyet ve şerefini 
düşmanlann gözü önünde düşmanlarla beraber 
terzil ve imha eden hainlerin tecziye edilmesini 
istiyor ve onun için Büyük Millet Meclisi bu 
memleketin selâmeti âtiyesi namına kudret ve 
kuvveti namına bu adamları tecziye edecektir ve 
etmelidir. Dâvamız bitmemiştir. Mücrimlere cü
ret verecek, mücrtolıeri âtide yapacakları fenalık
lara teşvik edecek kararların bu Meclisten çık
masını bu milletin şerefi namına, bir memleke
tin haysiyeti namına kısmet etmemesini Allah'
tan tazarru ediyorum. (Sol taraftan alkışlar) 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler vardır. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ben sürcü lisan değil, gördüklerimin neticesi 
olarak ve bilerek söylüyorum. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hepimiz söz 
istiyoruz. 

RElS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

I Riyaseti Celileye 
I Müzakere, kâfidir. Mezkûr hüküm muvafıkı 

adalet olmadığından hükmün ref'ini teklif eyle
rim, efendim. 

Ergani 
Emin 

REÎS — Efendim, takririn iki fıkrası vardır. 
Birisi müzakerenin kifayetine, birisi de hükmün 
ref'ine. Evvelemirde müzakereni» kifayetini re
ye vaz'edeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
dü. Diğer bir takrir daha vardır. Hakkı Hami 
Beyin, Emin Beyin ikinci fıkrasının aynıdır. 

Riyaseti Celileye 
Meselede hiyaneti vataniye cürmü yoktur, bi

naenaleyh, hükmün ref'ini teklif ederim. 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

RElS — Ref'i hükmü kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Ref'i hüküm ekseriyete iktiran edeme
di. Mazbatayı reyi âlinize vez'ediyorum. Encü
menin mazbatasını kabul edenler ellerini kaldır
sın. Encümenin mazbatası kabul edildi, efendim. 

I Beş daMka teneffüs. 
Hitamı Celse; saat: 3,40 



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

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Hakkı Bey (Van) 

BEİS — Celseyi küşadediyorum. Malûmu-
âliniz Muhakemat Heyeti intihabı yapmıştık. 
Beş, âza noksandır. Onların intihabına başlı
yoruz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Beis Bey ekseri
yet kazananlardan reyi isari üe intihabedelim, 
emsali geçmiştir, Böyle yapacak olursak va-
kit zayi ^edömis olmaz. 

REÎS — Efendim, elimizde 'bir kanun var
dır. Bu kanun intihabı âmirdir. Hükmünü 
tatbik ile memuruz. (Kaç kişi, sesleri) Beş 
âza noksandır. Hakkı Hami Bey de istifa edi
yorlar. Şu halde altı kişi noksandır. Altı âza 
intihaJbediyoruz. 

Efendim, ekseriyet kazananların ismini oku
yoruz. Haydar Bey (Van), Hafız İbrahim Efen
di (İsparta), Hüsnü Bey (Bitlis), Ragıfo Bey 
(Amasya), Tahsin Bey (İzmir), Sırrı Bey 
(Ergani), Müfid Efendi (Kırşehir), Nâdir 
Bey (İsparta), Abdülgani Bey (Siverek), 
Esad Bey (Mardin) dir. Beyler toplandı. 

Efendim, istihsal âra hitam bulmuştur. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Müdafaaî Milliye bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair Tcanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri Heyeti Vddtede meşgul. 
Müdafaai Mil%«ye ait bir Avans Kanunu lâ
yihası var. Mnv?azenei Maliye Encümeni in-
taeöfemiştir. Müsteşar Sadullah Beyefendi mü
zakeresine {hazırdır. T&nsibederseniz müzake
re edelim. Etmezseniz Celseyi tatil ederiz. Mü-
z&kteneyi kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim okuyoruz. 

Heyeti Vekilenin Sekizinci Avans kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — 28 Şubat, 6 Mayıs, 3 Temmuz, 
12 Ağustos, 20 Eylül ve 11 Teşrinisani 1338 
tarihli Avans kanunlariyle verilmiş olan elli 
'bir milyon liralık tahsisata ilâveten Müdafaai 
Milliye Vekâleti, için üç milyon yedi yüz otuz 
altı bin iki yüz altmış beş liranın avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu avansın sarfiyatı Müda
faai Milliyenin bin üç yüz otuz sekiz senesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince tesbit ve tas
dik edilen bütçesi fusul ve mevaddma tatbik 
olunur. 

MADDE 3. — 1337 ve 1338 seneleri zarfın
da Müdafaai Milliye Vekâletince işgal edilen 
ve edilecek olan emakin ve emlâki hususiyenin 
tahakkuk eden 'bedeli icarları seneleri tahsisa
tından tesviye olunacaktır. 

MADDE 4. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri me
murdur. 

İcra Vekilleri Heyöti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Feıfchi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

20 . 2 . 1339 
Şer'iye Vekili 

Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 
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Nafıa Vekili iktisat Vekâleti Vekili 

FeyjS Feyzi 
Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei 
Bulunamadı umumiye Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Bugüne kadar muhtelifi tarihli kaaranBaarfo ve
rilen 84 000; 000 liralık tahsisata il&vetem Müda
faai Milliye Vekâletine mahsus olmak üzere 
3 73& 517 liranın dfcaha avans olarak sarfıma mezu
niyet verilmesi hakkında îera Vekilleri Heyetinin 
encümenimize muhavvel 21 Şubat 1339 tarihli lâ-
yihai kanuniye®! tetkik ve müzakere edildi. Mü
dafaai Milliye sarfiyatının eneümenimizce tesbit 
edileeek fusal ve- meread&a tatbüâ esası evvelki 
'avans kammiariyie kabul edilmif idi. Encümenin 
tesbit eylediği Müdafaai Milliye bütçesi yekûnu 
umumisi 52 943 441 lira olduğu halde bugüne ka
dar rraıhıtelif tarihli: kanunlarla verilen avanslar
dan vekâlete: anacak 49- 207 924 lira tefrik edilebil
miş ve binaenaleyh aradaki 3 735 517 liralık far
kın avans tahsisatına ilâvesiyle sarfına meMiniyet 
itası tabiî bulunmuş otaaMa lâyiha bâzı tadilât 
ile kabul ve yenideni bittaazim Heyeti öelileye 
takdim kılındı. 

Bete Mazbata Muharriri 
&aziânteb Hakkâri 

Ali Cenanı Mazhar Müfid 

Kâîtip Aza 
Yozıgad Çorum . 

Feyyaz Ali îemet 

Aza Aza 
îçel Yozıgad 

Mehmed Sâlmi Bahrî 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

Aza 
Çorum 
Sudduk 

Aza 
Erzurum 

Hini imzada bulunmamışta*. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 Şubaıt ve 6 Mayıs ve 3 Tem
muz ve 21 Ağustos ve 20 Eylül ve 11 Teşrinievvel 
ve 14 Kânunuevvel 1337 tarihli Avans kanunla-
riyle verilmiş olan seksen dört milyon liralık 
tahsisata ilâveten Müdafaai Milliye Vekâleti için 
üç milyon yedi yüz otuz beş bm beş yüz on ye
di liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 
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MADDE 2. — işbu avans sarfiyatı Muvaze-

nei Maliye Encümenince tesbit ve tasdik edilen 
fusul ve mevada tatbik olunur. 

MADDE 3. — 1337 ve 1338 seneleri zarfın
da Müdafaai Milliye Vekâletince işgal olunan 
emlâk bedeli icarları mezkûr senelere ait Mü
dafaai Milliye bütçesinin 326 ncı faslının yedin
ci icarat maddesinden tesviye olunur. 

MADDE 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Miüiye ve Maliye Vekilleri me-
mucdtır. 

REİS — Efendim* Mazbata Muharriri izahat 
verecektir. 

MUVAZENEl MALÎYE ENCÜMENf MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFÎD B. 
(Hakkâri) Heyeti Aliyenizin Muvazenei Ma
liye Encümenme- verdiği salâhiyet mucibince 
Müdafaai Milliye bütyesi 52 milyon 943 Mn 
441 lira olmak üzere tesbit edilmiş ve tesbit edi
len bu miktara göre esbabı mucibe mazbatasm? 
da da arz, ettiğimiz veçhile muhtelif yedi avans 
kanunu, ile Müdafaai Milliye Vekâletine verilen. 
49 207 924 lira tahsis edilmişti. Halbuki encü
meninizin tesbit ettiği kadronun miktarı Heye
ti Aliyenizin muhtelif Avans kanunîarîyle ver
miş olduğu mebaüğ arasında üç milyon yedi yü¥ 
otuz beş bin beş yüz on yedi lira kalıyor. Tabiî* 
dır ki, tesbit edilen bu kadro mucibince tahsi
sat vermek mecburiyeti vardır. Encümen Bu
nu muvafık görmüştür. Üç milyon yedi yüz 
otuz beş bin beş yuz on yedi lira fltvesi hakkın
da HeyetİT Vekiteden-, gönderen lâyihar fcanami-
yeyi eüetr tadöât ile Heyeti Aliyeniae takdim ediş 
yorum 

Gerçi sene nihayetinde böyle bir tahsisatın* 
yemden itası nâbemahal gibi görünürse de böy
le bir suali mukaddem. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Nâbemahaldir ya, 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bakı
nız, §«vbet Bey şimdiden başladı; Sia soma
dan bea cevabını vereyim. Şene başına dört 
beş; gün kalmışken böyle üç, dört milyon lira
lık avans vermektense 49 milyon küsur bin Ura 
tahsis edilen bir Vekâlet, aşağı - yukarı bütçe 
tasarrufatiyle bu, beş, altı günü idare edebilir. 
Fakat efendffe!» Müdafaai MiHiyenin naftJiye 
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masrafı olarak Şimendifer İdaresine iki milyon 
^ira borcu vardır ve yine malumu ihsanınız, 
JMpidafaai Milliye Aşardan birçok emval almış
tır. Bunun mukabilini Maliyeye tediye etmeye 
mecburdur. Bundan dolayı aşağı - yukarı bir, 
bir buçuk milyon liranın şimdilik tediyesi lâ-
zımgeliyor. Bu sene tahakkuk eden masarifin 
senei;âtiyede malûm olan müddeti mütemmime 
zarfında tesviyesi icabeder. Halbuki Meclisimi
zin bir usulü vardır. Müddeti mütemmime için 
bi? para vermiyoruz. Tahsisat kabul etmediği
miz için bu tahsisatın şimdiden Müdafaai Milli
ye bütçesine vaz'ı ile bu parayı vermek lâzım
dır. Şu halde 3 735 517 liranın verilmesi lüzu
mu derkârdır. Zaten tamamen alman miktarla 
feu defa vereceğimiz miktar tetkîk edilecek olur
sa 52 943 441 liraya tamamen baliğ oluyor. 
(Demek fazla bir şey vermiyoruz sesleri) Hayır 
fazla bir şey vermiyoruz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurunuz. Bir şey sual edeceğim. Bu, elli iki 
mîjlyon küsur bin lirayı Müdafaai Milliye büt-
çjişi olarak şimdi kabul etmiş oluyoruz. Yani 
bütçe çıkmış olacak demek. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Evet. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi 
görüp maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir efendim. 

Sekizinci Avans Kanunu 

MADDE İ,''— 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 
Temmuz ve 21 Ağustos ve 20 Eylül ve 11 Teşri
nievvel ve 14 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
kanunlariyle verilmiş olan seksen dört milyon 
liralık tahsisata ilâveten Müdafaai Milliye Ve
kâleti için üç milyon yedi yüz otuz beş bin beş 
yüz on yedi liranın daha avans olarak sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

RElS — Efendim birinci madde hakkında 
soz istiyen yoktur. Bu maddeyi aynen kabul 
edip ikinci maddeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 2. — işbu avans sarfiyatı Muvaze- i 
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nei Maliye Encümenince tesbit ve tasdik edilen 
fusul ve mevadda tatbik olunur. 

RElS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) ikinci mad
deyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz : 

MADDE 3. — 1337 ve 1338 seneleri zarfın
da Müdafaai Milliye Vekâletince işgal olunan 
emlâk bedeli icarları mezkûr senelere ait Mü
dafaai Milliye bütçesinin 326 ncı faslının ye
dinci icarat maddesinden tesviye olunur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Okunan 
madde hakkında izahat versinler. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFlD B. 
(Hakkâri) — Efendim malûmu ihsanınız ciheti 
askeriyenin işgal ettiği mebani hakkında - zannı 
âcizaneme göre - 7 Mart 1332 tarihli bir Kanun 
var. Fakat bu kanunda işgal edilen mebani üc
retlerinin usulü dairesinde tesviyesi vakti sul
ha tehir edilmiştir. Yani hem kanun yapılmış, 
hem de tediyesi sulha talik edilmiştir. Tediyat 
için 1334 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir meblâğ da konuyor. Binaenaleyh biz de bir 
miktar para koyduk. Fakat muahharan bu te
cil bertaraf ediliyor. 1337 - 1338 senelerinde ci
heti askeriyenin işgal etmiş olduğu mebaninin 
ashabına kira, ücret vermek için bunu koyduk. 
Ve parası da verilmiştir. Zannederim Heyeti Ce-
lileniz kabul eder. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Tediyesini tekeffül 
edebilir misiniz? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Efendim 
malûmu ihsanınız, tediyesini tekeffül aidolduğu 
vekâlete aittir. Biz parasını vermeye mecburuz. 
Tesviyesini tekeffül edince mesul olmaklığımız 
lâzımgelir. Halbuki ben mebusum, mesul ola. 
mam. 

NÂFlZ B. (Canik) — Bol keseden sarf edi
yorsunuz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — 1334 Bütçe 
Kanunu esas ittihaz edilerek 1337, 1337 seneleri 
bedeli icarları tediye edilir diyorsunuz. 1339 da 
var mıdır? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — 1336 -
1337,1338 vardır; 1339 yoktur. 

i NEŞET B. (Kângırı) — Muvazenei Maliye 

— «e— 
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Encümeni tetkik etmiş de mi ona göre para ve
riyor?. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efendim 
1337 - 1338 senesinde işgal edilen mebaninin be
deli icarı olarak bize takribi olarak bir meblâğ 
gönderdiler. Biz de o meblâğı kabul ettik. Zanne
derim kâfi gelecektir. Kâfi gelmezse yine tahsi
sat talebedilebilir ve gelecek sene tahsisatı veri
lir. 

RElS — Efendim üçüncü maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Dördüncü maddeyi reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdaf aai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reyi âlinize vaz'ediyo-
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mm. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. (Ara 
istimal edildi.) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, bu 
avansa ait üç milyon lirayı kabul etmek için 
bendeniz de beyaz verdim. Fakat şu şartla ki; 
halkın otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz senelerin
de askerin ımiiııafcalâtınd'aaı, icar ve saireden oian 
paralan verilsin. Eğer bu temin edilmezse ve bi-
lâhara bu paralar verilmezse bendeniz beyaz kâ* 
gıdımı geri alır, kırmızı veririm. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Falakaya 
takarız, falakaya. 

REİS — Neticeyi arz ediyorum. Reye iştirak 
eden zevatın adedi 181, 6, müstenkif, 9 redde 
karşı 166 rey ile Sekizinci Avans Kanunu kabul 
edildi. 

Efendim bir takrir var, bu gece Leylei Rega
ip olduğundan dolayı hürmeten vaktinden evvel 
Meclisin-tatilini teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat bir buçukta içtima 
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 4,40 

Sekizinci Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

. (Kabul edenler) 

Besim Atalay (Kütahya), Mehmed Sırrı B. 
(Siverek), Mehmed Akif B. (Burdur), Dr. Fu-
ad B. (Bolu), Nebil Ef. (Karahisan Sahib), 
İsmail Remzi Ef. (İsparta), Ragıb B. (Gazian-
teb), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Dr. Mustafa B. (Kozan), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Osman B. (Lâzis-
tan), Şerif B. (Sinob), Operatör Emin B. (Bur
sa), Hacı Nuri B. (Siird), Akif B. (Batum), 
Hakkı B. (Van), Hacı Tahir Ef. (İsparta), 
Alim Ef. (Kayseri), Behçet B. (Kângırı), Ha
lil B. (Ertuğrul), Hüseyin Ef. (Kozan), ibra
him B. (Karesi), Ahmed B. (Yozgad), Abdül-
gafur Ef. (Karesi), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Kadri Ö. (Siird), Ahmed Hilmi B. (Kayseri). 
Mehmed Emin B. (Ergani), Haydar B. (Van), 

Atıf B. (Bayezid), Yasin B. (Oltu), Mustafa B. 
(Dersim), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Mehmed 
Salih Ef. (Erzurum), Mehmed Şükrü B. (Kara
hisan Sahib), Hafız ibrahim B. (İsparta), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Bekir Sıdkı B. (Siverek) Hamdi B. (Ca
nik), Hilmi B. (Ardahan), Hüsrev B. (Trab
zon), Hakkı Hami B. (Sinob), Abdülhak Tev-
fik B. (Dersim), Sadullah B. (Bitlis), Celâl B. 
(Gene), Tevfik B. (Erzincan), 'Halil ibrahim 
Ef. (izmit), Nafiz B. (Canik), Hüsnü B. (Şit-
lis), Necmeddin B. (Siird), Hüseyin B. (Erzin
can), Emin B. (Canik), Mustafa Taki Ef. (Si
vas), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Memduh Nec
det B. (Karahisan Şarki), Şükrü B. (istanbul), 
Rifat Ef. (Konya), Mid'hat B. (Mardin), Ruşen 

— 447 
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B. (Gümüşane), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Ha
fız Hamdi B. (Biga), Hamdi B. (Gene), Resul 
B. (Bitlis), Şükrü B. (Bolu), Osman Nuri B. 
(Bursa), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Şükrü B. 
CCanik), Refik B. (Konya), Necati Ef. (Lâzis-
tan), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Ziya B. 
(Kângırı), Halil Hulki Ef. (Siird), Ali B. (Ka
rahisarı Sahib), Osman B. (Kayseri), Şakir 
B. (Ankara), Sabit B. (Kayseri), Rasim B. 
(Elâziz), Şeyh Servet E l (Bursa), Kılıç Ali B. 
(Gâzianteb), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), 
Musa Kâzım E l (Konya), Cevdet B. (Kütah
ya), Avni B. (Saruhan), Nuri B. (Bolu), Ab
dullah E l (Bolu), Dr. Fikret B. (Kozan), ib
rahim B. (Mardin), Neşet B. (Kângırı), Esat 
B. (Mardin), HasibB. (Maraş), Nuri E l (Ba
tum), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Âsim B. (Er
zurum), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Rasim 
B. (Cebelibereket), Nâdir B. (İsparta), Emin 
B. (Eskişehir), Derviş B. (Mardin), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Abdülgani B. (Muş), Hulusi B. 
(Kastamonu), Sadık B. (Kırşehir), Rasim B. 
(Sivas), ismail Subhi B. (Burdur), Celâleddin 
B. (Trabzon), Cevad B. (Bolu), Hüseyin Hüs
nü E l (İsparta), Ahmed Mazhar B. (istanbul), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Dr. Ali Haydar 
B. (Gene), Fevzi Ef. (Batum), Hüseyin B. 
(Elâziz), Fahreddin B. (Kars), Hacı Arif B. 
(istanbul), Mustafa Durak B. (Erzurum), Naci 
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B. (Elâziz), Mustafa Necati B. (Saruhan), Ab
dülgani B. (Siverek), Mehmed Hamdi Ef. 
(Adana), Necib B. Ertuğrul), Ali Şükrü B. 
(Trabzon), Ali Rıza B. (istanbul), Abdülkadir 
Kemali B. (Kastamonu), Mehmed B. (Biga), 
Hacı Atıf E l (Ankara), Şemşeddin E l (Anka
ra), ibrahim Hakkı B. (Ergani), Muhtar B. 
(Mersin), Sırrı B. (Ergani), Osman Kadri B. 
(Muş), Necib B. (Mardin), Hamdullah Sub
hi B. (Antalya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Dr. Teyfik Rüşdü 
B. (Menteşe), Faik B. (Edirne), Şeref B. 
(Edirne), Ali Rıza B. (Kars), Mehmed Vasfi 
B. (Karahisarı Şarki), Faik B. (Cebelibereket), 
Rıza B. (Yozgad), Arslan B. (Maraş), Sıddık 
B. (Çorum), Refik Şevket B. (Saruhan), Ha
cı Süleyman Ef. (izmir), Mehmed B (Gümü
şane), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Emin E l 
(Aydm), Şevket B. (Sinob), ihsan B. (Cebe
libereket), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hüsrev 
Sami B. (Eskişehir), Hasan Tahsin B. (Antal 
ya), Diyab Ağa (Dersim), Şeyh Fikri E l 
(Gene), Dr. Refik B. (Bayezid), Kâzım Hiis 
nü B. (Konya), Ömer Mümtaz B. (Ankara», 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Rasih Ef. An
talya), Cavid B. (Kars), Süleyman B. (Ca-
nik), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Hacı Ilvas 
Sami Ef. (Muş), 

(Reddedenler) 

Ali Rıza Ef. (Batum), ismail B. (Erzurum), 
Dursun B. (Çorum), ismail Şükrü Ef. (Ka-
rahisara Sahib), Salih Ef. (Siird), Said B. 

(Kângrı), Nusrat E l (Erzurum), Yusuf Zi
ya B. (Bitlis), Sabri B. (Kastamonu), 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
ga \ Salâhaddin B. (Mersin), 

(Müstenkifler) 

Hamid B. (Bi-
Hafız Mehmed 

B. (Trabzon), Süleyman Necati B. (Erzurum), 
Sadeddin B. (Menteşe) 



î : 197 22. 
İçtimai â 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Türkiye Hilâliahmett* madalyası Nizamna

mesinin bâzı maddelerinin tadiline dair Heye
ti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Seyrisefain İdaresinin malî kısmına ait He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Men'i müskirat Kanununa tevkif an hapse
dilen Salihoğlu Ali'nin affına dadr lâyihai ka
nuniye 

Cemiyetler Kanununa tezyili teklif edilen 
lâyihai kanuniye 

Sivil tayyarecilerin ihtiyat zabiti sınıfına 
nakillerine dair lâyihai kanuniyenin iadesine 
dair icra Vekilleri Heyeti tezkeresi 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Balye Müftü 
Vekili Ahmed ve Belediye Kâtibi Nazif efen
diler hakkında Adliye Vekâletinden mevrut 
evrakı hükmiye 

Bayezid muhacirlerinden Koçhisar kazasın
da bulunan yüz elli hane halkının terfihine da
ir Bayezid Mebusu Şevket Beyin temenni tak
riri 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin, üç evlâdı olan
ların askerliklerine dair Müdafai Milliye Ve
kâletince bir kanun ihzarı hakkında temenni tak
riri 

Mazbatalar 
.1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin ihtiyat 

zâbitleriyle Milis zâbitana badetterhis muavenet 
icrası hakındaki teklifinin bu gibi mesail ile işti
gal etmek üzere teşkil olunan muhtelit Encüme
ne havalesi lüzumuna dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

Biga kazasına merbut Danişmend, sarıca 
ve saire karyeler ehalisinin devri Hamidî'de 
Çerkezlere verilmiş olan arazinin iadesi hakkın
daki istida üzerine bir karar ittihaz olunmasına 
dair istida Encümeni mazbatası 

Havalii Şarkiye muhacirlerinin yerlerine ia
desi için Muaveneti İçtimaiye bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

Kara Mehmedoğlu Ahmed hakkındaki hük
mün ref'ine dair İstida Encümeni mazbatası 

2.1339 0 : 2 
1 ruznamesi 

Türkiye sanayi fabrikaları hakkında Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası 

Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle refikinin, 
ümera ve zâbitana iki sene kıdem zammı itasına 
dair teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Hür
riyeti şahsiye Kanununa zeylolmak üzere teklif 
ettiği mevaddı kanuniyenin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Yozgad Mebusu Bifat Beyin Tütün cezayı 
nakdîsinin affı hakkındaki teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme -
ni mazbatası 

Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Erzincan-
Gümüşane tarikinin turku umumiye meyanma it
haline dair teklifinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mecbu
ri izdivaç hakkındaki teklifi kanunisine dair 
Şer'iye Encümeni mazbatası 

Çerkez Yunus hakkındaki hükmün nakziyle 
yeniden tetkikat icrasına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

Ahali yedindeki silâhları toplayıp Yunanlıla
ra vermek suretiyle hiyaneti vataniyede bulu
nan Kütahya'nın Armud ili nahiyesinin Ferfel
li Muhtarı Mehmed hakkındaki hükmün tasdiki
ne dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hatif gazetesiyle Büyük Millet Meclisinin 
aleyhinde neşriyatta bulunan Kütahya'da Eeşa-
diye Mektebi Müdürü Yusuf Hüsnü Efendi 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden maznun Haydar Taki 
ve îzzet beylerle Vali'nin Ali ve Molla Mustafa 
ve Azizoğlu Yusuf ve jjlişer haklarında Adliye 
Encümeni mazbatası 

Bugün müzakere edilecek mevad 
Memaliki müstahlasa mahakim mukarreratı 

hakkındaki lâyihai kanuniye Tedrisatı iptidaiye 
Kanununun on beşinci maddesi 
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