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BIRİNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 
KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lazistan), Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi küşad ediyorum. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve taslhihan kabul olundu. 
Aydın Mebusu Esad Efendinin, Söke'deki 
Darüleytâm'm tahsisatına dair teklifi ka-
nuisi Lâyiha Encümenine, Siird Mebusu 
Mustafa Sabri Efendinin, Mesaili iktisadiye 
hakkındaki takriri İktisat Vekâletine, Men
teşe Mebusu Tevfik R,üşdü Beyin, Mesaili 
hariciyeye dair sual takriri Hariciye Vekâletine, 
Bayezid Mebusu Şevked Beyin, sual takriri Ad
liye; Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletleri
ne. istanbul Mebusu Rıza Beyin, sual takriri 
İktisat Vekâletine, Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı ve Rıza beylerin Yozgad zürramdan ta-
lebedilen zahire bedelinin zürraın Hükümetten 
olan matlûbatma mahsubedilmesine dair temen
ni takrirleri tasviben Heyeti Vekileye, Hiyaneti 
vataniye mücrimininden bir kısmının affı hak
kındaki Kanunun bir maddesinin tefsirine dair 
Kayseri İstiklâl Mahkemesinden mevrut telg
raf Adliye Encümenine havale olundu. 

Gazianteb'in sureti işgaline dair mahallinden 
mevrut telgraf kıraat ve cevap yazılması ten-
sibedildi. Malta'dan avdedetmiş olan Diyarbe-
kir Mebusu Feyzi Bey, Meclisi Âliye takdim 
edildi. Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülen Lazistan Mebusu Esad Beyin, Karade
niz savahiline ithal edilecek hububat ve dakik
ten Gümrük Resmî alınmamasına dair teklifi 
müstaceliyet karariyle Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine, Ertuğrul Mebusu Hamdi 
Beyin, Telgraf ücuratmm tenziline dair teklifi 
yine mezkûr encümenlere, Besim Atalay Beyin, 

Bir mehterhane teşkiline dair teklifiyle, Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Kış mevsiminde deva-
irderi öğle tatillerinin ilgasına dair teklifi He
yeti Vekileye, Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin Muhasebei Hususiye varidatının sureti 
tahsiline dair teklifi aynı mealdeki teklifle bir
leştirilmek üzere Dahiliye Encümenine havale 
olundu. Edirne Mebusu Şeref Beyin, İstiklâl 
mahkemelerince tardedilmiş bâzı zâbitanm affı
na, Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Eslihai mem-
nua taşıyanlardan cezayı nakdî ahzine, Gazian-
teb Mebusu Abdurrahman Lâmi Efendinin, Ga-
zianteb evkaf umuruna dair teklifleri Lâyiha 
Encümeni mazbataları mucibince reddolundular. 
Şuabattan encümenlere yapılan intihabat tebliğ 
olundu. Memurin Muhakematı Tetkik Encü
meni için Lûtfi Bey (Malatya), Hüsnü Bey (Bit
lis), Vehbi Efendi (Konya), Yusuf Ziya Bey 
(Bitlis) intihabolunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 

Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 
bilinikat Konya Mebusu Vehbi Efendi Tetkik 
Encümenine devam edemiyeceklerini beyan etti
ler. Divanı Muhasebat için İkinci Şubeden Er
zurum. Mebusu Salih Efendinin intihabolunduğu 
tebliğ edildi. Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyle İsparta Mebusu Nadir Beyin* istizah tak
rirlerine Maliye Vekili Hasan Bey tarafından 
cevâp ita, olunup neticede Lazistan Mebusu Os
man Beyin, (her iki istizah hakkında Maliye 
Vekili Hasan Bey tarafından verilen izahat kâ
fi olduğundan Vekil Beye beyanı itimat ile ruz-
ııameye geçilmesi) hakkındaki takriri kabul olu
narak teneffüs için celse tatil olundu. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Haydar 

Kâtip 
Ziya Hurşid 
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REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 1 

mı efendim? (Kabul sadaları) Zaptı sabık kabul 
edildi. -

2. — AZAYI KÎRÂM MUAMELÂTI 

1. — Lâzistan Mebusu Dr. Abidin Beyin ordu I 
yedinde telef olan hayvanların müsebbiplerinin 
tahkikine memur heyete intihabı. 

REİS — Birinci Şubeden zayi olan hayvana
tın müsebbiplerinin tetkiki için Heyeti Celilenizin 
kararı veçhile Lâzistan Mebusu Abidin Bey ku ra 
ile intihabedilmiş. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, He
yeti Vekilenin sureli intihabına ve Kanunu Esasi 
ile Nizamnamei Dahilî encümenlerinin faaliyet 
ve mesaisine dair kanun teklifi. (2/422) 

REİS — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey, Ni
zamnamei Dahilî ve Kanunu Esasi encümenleri
nin sureti muntazamada devam, etmesini teminen 
bir maddei kanuniye tanzimini teklif ediyor. Lâ
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Okunsun. 

4. — TEZKERELER 

/. — Eskişehir sabık Muhasebecisi Salih Sabri I 
Bey hakkındaki tevkif kararı münasebetiyle ol- j 
baptaki kanunun tefsiri hususunda Memurin Mu
hakemat • E ncümeııiy l c Heyeti arasında zuhur I 
eden ihtilâfın- Heyeti Umumiyede halledilmesine I 
dair Mumurin Muhakemat Encümeni Riyaseti- I 
nin tezkeresi. 

REİS — Eskşehir Muhasebecisi Sabri Beyin 
muhakemesi hakkında Tetkik Encümeni ile Mu
hakemat Encümeni arasında bir ihtilâf tahaddils 
etmiş, halli için Muhakemat Encümeni Riyaseti
nin bir tezkeresi var. Bu okunacak ve bir de 
Heyetin bir mazbatası var. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düyunatı Devleti tediye sırasında kırma sure- j 

tiyle irtikâbatta bulunmakla maznununaleyh 
olup encümenimizce cinayetle lüzumu muhakeme
sine karar verilmiş olan ve elyevm Çolakzadc na- I 
miyle Ankara'da küşadeylediği ticarethanesinde I 
ticaret etmekte bulunan Eskişehir muhasebecii sa- j 

. 1338 C : 1 
bıkı Salih Sabri Beyin tevkifine dair ittihaz ve 
infaz olunan karar Memurin Muhakemat Heyetin
ce esas hakkında karar itasından evvel olbaptaki 
kanunu tefsir ve tevkif olunan maznunun aleyhi 
derhal tahliye etmek suretiyle karar verilerek en
cümenimize iade olunan evrak üzerine yeniden 
tetkikat icrasiyle ittihaz olunan karar dolayı
sıyla, Memurin Muhakemat Encümeniyle, he
yeti arasında kanunun tefsir- ve sarahatiyle âmil 
olmak noktalarından ihtilâf hâsıl olmuş ve en
cümenin olbaptaki mazbatasında keyfiyet um-
vazzahan arz ve ispat kılınmış olmakla, mazba
tanın kıraatiyle kendi eczasından terekkübeden 
her iki heyet ihtilâfının Büyük Millet Meclisin
ce halli zımnında evrak takımiyle leffen arz ve 
takdim kılındı efendim. 

Büyük Millet Meclisi Memurin 
Muhakemat Encümeni Reisi 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

(Adliye Encümenine, Meclis halleder sada-
ları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) -~ Usulü 
müzakere hakkında sÖyliyeceğim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) —Efen
dim usulü müzakere hakkında ben arz edece
ğim : Meclise sevk olunan bu evrakın sebebi şev
ki ve Mecliste müzakere olunup olunmaması 
hakkında izahatta bulunacağım ki; bil; usulü 
müzakereye de taallûk eder. Lütfen usulü mü
zakereye dair söz isterim. Sözümü kesnıiyerck 
neticeye kadar sabır buyurulmasmı da rüfeka-
yı kiramdan istirham edeceğim. Meclisinize sevk 
olunan bu evrakın mahiyeti Mcclisinizce zaman 
zaman tezahür eden bir mesele ile alâkadardır. 
Meclisi Âlinizin zaman zaman tezahüratı ki, 
Meclisten kontrol memurları, Meclisten takip 
memurları tâyini hususunda tecelli eder ki, bu 
bir- vasıtadır. Tabiî bu vasıtalarla bir neticeye 
varılmak isteniyor. O netice de bu memleketin, 
bu milletin idaresine vâzıülyed olan ellerden 
mürtekibolanlar varsa vâkıf olup o elleri kır
maktır. Artık bu milletin emilecek kanı kalma
dığı için, kanını emmek teşebbüsünde buluna
cak adamların gırtlağını sıkmak maksadiyle ta
biî bu tezahürat vâki oluyor. İşte Meclisinize 
sevk edilen bu evrak bir memleket halkını teş
kil eden köylülerin Hükümetten matlupları 
olan mebaliği alırken, yüzde kırkım kırmak su-
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retiyle, o memleket ahalisince tevatür derecesi
ne varan bir irtikâp heyetinin başında bulunan 
ve dünkü gün muhasebeci maaşiyle geçinmekten 
âciz iken bugün 70 - 80 bin lira raddesinde bir 
sermaye ile, Meclisi Umuminin teşekkül ettiği 
bir merkezde Çolak zade namiyle icrayı ticaret 
eden bir adamın tevkif ve tahliyesiyle alâkadar
dır. Bu meselenin sebebi şevki, malûmuâlinizdir 
ki, Meclisinizden teşekkül eden bâzı encümen ve 
heyetlerin kararları Meclise uğramaksızm icra 
olunur ki, bunlardan birisi, istiklâl mahkeme
leri, diğeri de Meclisiniz tarafından intihabolu-
nan ve Şûrayı Devlet vazifesinin memurin mu-
hakematma aidolan kısmanı ifa eden tetkik en
cümeni ile tetkik heyetidir. Bunların kararla
rı Meclise uğramaksızm tekemmül eder. Ve o 
suretle icra olunur, istiklâl mahkemelerinin bâ
zı kararları ki, tashiha muhtacolanları Meclisi
niz, meselâ bir mahkûmun mahalli menfasını tâ
yin etmek veyahut istikbalde icra olunacak bir 
karar hakkında verilen hükmü tashih etmek su
retiyle, istiklâl mahkemelerinden gelen bâzı şey
leri tetkik etmiştir. Bu meselede Tetkik Encü
meni ile Tetkik Heyeti arasında kanunu tefsir 
etmek ve kanun ahkâmiyle âmil olmak noktai 
nazarından bir ihtilâf vâki olmuş, o ihtilâf, aynı 
membadan doğan iki encümen arasında çıktığı 
için bir karar ittihazı zımnında buraya sevk 
edilmiştir. Sureti müzakeresine gelince; .yâni bu
nu Meclis ne suretle müzakere edecek1? Malû-
muâlileridir ki, Şûrayı Devletin memurin mu-
hakematına' ait bir kanunu var. Gerek Tetkik 
Encümeni, gerek Tetkik Heyeti bu kanunun ah
kâmiyle âmil olmak mecburiyetindedir. Bu ka
nunun bir maddesinde, cürmü cinayet nevinden 
görülenlerin memurini mahalliyeden ise en bü
yük mülkiye memurlarının tasdiki, memurini 
merkeziyeden ise aidolduğu vekâletin tasdikin
den sonra, verilen tevkif kararlarının infazını 
nâtıktır. 16 ııeı maddenin fıkrai âhiresinde bu
lunan devairi merkeziye memurlari ki, malûmıı-
âlileri bir nezareti, bir vekâleti teşkil eden me
murlardır. Devairi merkeziye memurları bunlar
dır. Diğer memurlar devairi mahalliye memur
larından, devairi mahalliyenin rüesayı memuri
ninden meselâ mutasarrıflar, valiler, muhasebe
ciler malûmuâliniz, devairi mahalliyenin rüesa
yı memurinidir. Devairi merkeziye rüesası ise 
bir vekâleti, bir nezareti teşkil eden müsteşar
lar; müdıri umumiler gibi memurindir. 

1.1338 C : İ 
Evvelâ Şûrayi Devlet Tetkik Encümeniyle, 

Tetkik Heyetinin ne suretle karar ittihaz ettik- • 
1 lerini münhasıran arz etmek isterim. Şûrayı 
j Devlet Tetkik Encümeni, Meclisi idarenin tet-
I kik encümenleri tarafından verilen lüzumu mıı-
; hakeme veya men'i muhakeme kararlarını re'sen 
i tetkik eder. Tetkik Encümeninin re'sen vereee-
I ği kararlar vardır ki, işte vilâyetin, mutasarrıf-
i lıklarm ve niüstakil mutasarrıflıkların rüesayı 
I memurini hakkında lüzum veya men'i muhakeme 
j hakkındaki kararlarıdır. Bu kararlar da indeliti-

raz tetkik heyetince tetkik olunur. Hulasaten 
vazifeleri şudur: Şimdi Tetkik Encümeninin re'
sen vermiş olduğu lüzumu muhakeme kararları 
cinayet nevinden görülüyorsa o memur hakkın-

ı da tevkif kararı verebileceğine dair 16 ncı mad-
I dede sarahat vardır. Bu sarahat de bu tevkif 

kararları eğer memurini mahalliyeden ise ma-
I hallinin en büyük memurları tarafından tasdik 

olunur. Fakat bu tasdik keyfiyeti, tevkif karar
larına münhasırdır. Şûrayı Devletin vereceği 
tevkif kararı yalnız devairi merkeziye memur
larına inhisar ediyor. Binaenaleyh bunun ha-

I ricinde kalan müstakil mutasarrıflıkların rü-
! esayı memurini hakkında verilen tevkif karar-
! lan meskûtünanhtır. Bunlar tasdik olunacak 
! mı, olunmıyacak mı? 16 ncı maddede, bu kanun-
'• da sarahat olmıyan yerlerde usulü muhakematı 

cezaiyenin ahkâmı umumiyesi mucibiyle amel 
j olunur ki, ahkâmı umumiyesinde gerek memu-
1 rin mııhakematma taallûk eden kısımda, gerek 

ahkâmı umumiyenin efrada şâmil noktasında 
ı. - değil bir heyetin - müstantik kararlarının bile 

i tasdiki mecburiyeti yoktur. Esasen böyle bir 
| heyet tarafından, hususiyle Meclisiniz tarafın

dan teşkil edilmiş bir heyet tarafından verilen 
tevkif kararı eğer bir mutasarrıf tarafından 
tasdik edilmek lâzımgelirse - ki o tasdik etmedi-

I ği takdirde onun kararı düşmüş, oluyor - bu, 
ahkâmı esasiye mucibince gayet mantıksız bir 

| meseledir. Zaten bu cihetten kanun meskûttur. 
Binaenaleyh evrakı tahkikıyeyi şu vesile ile 

I Meclisinize arz ediyorum ki, evrakın hepsini, 
L havale edilecek, olan encümenden rica edeceğim 
| ki, bütün arkadaşlar okusunlar ve ikide birde 

burada mürtekiplerin kafasını kıracağız yolunda 
vâki olan tezahüratı Meclis göstersin ve oku-

ı şunlar ki, el ile tutulabilecek cürümlerle memlu 
' olduğu gibi bir memleket ahalisince de' zaten 
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tevatüren söylenmek, gazete ile ilân edilmek 
suretiyle tevatüren sabittir. 

Bu vesile ile Meclisi âlinizin bütün efradı
nın da bu ahvale vâkıf olmasını arzu ettiğim 
gibi heyetin kararını tasdika göndermek mese
lesini de encümeni âliniz sarahati kanuniye hilâ
fında kabul etmiyerek, heyetin tefsir sureti - ki 
okunacaktır, mazbata, şimdi - yani bu gibi de-
vairi merkeziye memurlarının tevkif kararları
nın aidolduğu vekâlet tarafından tasdiki lâ-
zımgelirken, tasdik edilmeksizin tevkif edilmiş 
diyerek, bu kararı, tevkif kararını tahliyeye 
tahvil ediyorlar ve tahliye ettikten sonra da en
cümene gönderiyorlar, diyorlar ki; evrak nok
sandır, bunu ikmal ediniz. Encümen toplandı. 
Tetkikatta bulundu. Kanunun maddelerini oLıı-
du. Dedi ki; biz kanunun sarahatiyle âmil ol
muşuz. Tevkif kararında ısrar ediyoruz. Çünkü 
tevkif kararını bendeniz- infaz etmedim. Meclisi 
âlinizin kararma talik ettim. Meclisi âliniz bu 
bapta hakem, olacaktır. Mazbata okunduktan 
sonra teklif edeceğim, Dahiliye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep - bunların içinde Tetkik 
Encümeninin azaları da vardır. Onlar bulun
mamak şartiyle - Dahiliye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep bir heyet tarafından tetkik 
olunduktan sonra bunun tetkikatı neticesinde 
Meclisin hakem olmasını teklif edeceğim. Çünkü 
daha ziyade başka vadilerde teşrihatta bulun-
mıyacağım ve o tetkik sırasında evrakın bütün 
azayı kiram tarafından, arzu edeni er tarafından 
okunmasını teklif edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi 
Hazretlerinin kanaatleri zannedersem mazbata
nın içinde vardır. Kendileri artık bu baptaki 
müdafaalarını, iddialarını Meclis encümenlerine 
tevdi etsinler. Usulü müzakereye dair alacağım 
söz bu mahiyette idi. Meclisi Âli burada maz
batayı okumakla bir şey anlamıyacaktır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — İki heyet arasında 
cereyan eden bir meseleye dair heyetin birisinin 
reisinin vermiş olduğu izahata karşı diğer heyetin 
reisinin de izahat vermesi lâzımgelir. Heyeti 
Muhtereme bendenizi de dinlesin, ondan sonra , 
bir karar versin. 

RE IS — Müsaade buyurun efendim. Bu ev
rak Dahiliye ve Adliye encümenlerine gidecek ve 
orada tetkik edildikten sonra gelecek, geldikten 
sonra okunur, müzakere ederiz. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu, 

tefsir mahiyetinde olarak Meclise arz ediliyor, 
yoksa encümene gidecek bir mahiyette değildir 
efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Encümen 
mazbatasına esas olmak üzere bâzı mâruzâtımız 
vardır. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Abdul
lah Azmi Efendi kardeşimizin şu kürsüyü mu-
ali âdân Meclisi Âliye vermiş olduğu izahatın 
esasına bendeniz katiyen girmiyeceğim. Çünkü 
o izahatın esasına girmek lâzımgelirse, celse aleni 
bir celse olmak münasebetiyle biz esas meseleyi, 
mahiyeti meseleyi Tetkikat Heyetince tetkik etme
diğimiz için ihsası fikretmiş ve fikrimizi burada 
Heyeti Muhteremeye ve halka anlatmış olacağız. 
Kanun bizi bundan menetmiştir. Binaenaleyh 
bendenizin arz edeceğim mesele, bu iş Meclisi 
Âlice müzakere olunur mu? Olunmaz mı? Meclisi 
Âliniz tarafından tanzim edilen ve elyevm mer'i 
bulunan kanun mucibince Şûrayı Devlet maka
mına kaim olmak üzere teşkil edilmiş olan Me
murin Muhakematı Tetkik Encümeni ile Memu
rin Muhakematı Tetkik Heyetinden ibaret olan 
bu iki heyetten birisi doğrudan doğruya Memu
rin Muhakematınm Şûrayı Devlet Mülkiye Daire
sine aidolan vazifesini ifa ile, yani yalnız müs
tantiklik vazifesini vukubulan itirazatı tetkik 
ile mükellef bir heyettir, diğeri Şûrayı Devlet 
Heyeti Umumiyesi makamına kaim olduğu kanu
nen tasrih edilen tetkikat heyetidir. Yani me
murin muhakematmda hâsıl olacak itirazatı, 
müstet'iyatı, mukarreratı kati surette halleden, 
hallettiği mukarreratın vacibülittiba olması lâ-
zımgelen, binaenaleyh heyeti umumiye makamı
na kaim olan bir heyettir, tetkikat heyetidir, 
Şimdi şu iki heyetin birisi müstantiklik vazi
fesini ifa eden, diğeri o müstantikin ittihaz et
tiği kararlara karşı neticei kararı katiyen ve
ren heyetlerdir. Şimdi bu zat hakkında, zat 
derim, çünkü henüz maznundur. Başka bir 
şey söyliyemeni, yapılan tetkikatı hâvi evrak 
mecalisi idare encümenlerinde tetkikatı icra 
edilip de lüzum veya menimuhakeme kararma 
raptı icabeden mesail ve mevaddan değildir. 
Çünkü vilâyet memurininindendir. Vilâyet me
murininin de iradei seniye ile mansup memur
larından ve rüesayı memlrindendir. Kanunda 
sarahat mevcuttur. Heyeti Celilenizin bu işle 
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iştigal eden ve bu işle daimî surette uğraşan 
erkânının malûmudur ki, bir kaza meclisi ida
resinden verilen bir karar aleyhine itiraz vâki 
olursa o karar liva meclisi idaresi encümenin
de tetkik olunur. Liva meclisi idaresinden ve
rilen bir karar aleyhine itiraz vuklbulduğu za
man, o karar vilâyet meclisi idaresi encümenin
de tetkik olunur. Vilâyet meclisi idaresi encü
meninden verilen kararın aleyhine itiraz vuku-
bulduğu zaman, o karar Şûrayı Devlete gider. 
Şu derecat üzerine giden meselede bir de doğ
rudan doğruya, Şûrayı Devletin Mülkiye Da
iresi makamına kaimolarak, bu gibi memurin 
hakkındaki tahkikata mütedair ittihaz ettiği 
mukarrerat vardır ki, bu mukarreratm aley
hine vukubulan itirazatı da Şûrayı Devlet He
yeti Umumiyesinin tetkik ettiği sarahati kanu
niye iktizasındandır. Büyuruluyor ki, iki en
cümen arasında ihtilâf vukubuldu. Bu ihtilâ
fın hallini Heyeti Celileye getirdik. Efendiler, 
aynı kanunla müteşekkil, aynı salâhiyeti haiz, 
aynı derecedeki iki heyet arasında vukubulan 
ihtilâf, selbî, icabı kararlar ittihazı şeklinde 
tecelli ederse olvakit onun için bir tâyini merci, 
bir ihtilâfı merci olmak lâzımgelir. 

Meselâ iki bidayet müstantikmden birisi bu 
tahkikatın icrası benim vazifemin dâhilinde de
ğildir. Falan müstantikm vazifesi dahilindedir 
demiş atmış, 'diğeri de, bu benim vazifem dâhi
linde değildir. Falan müstantikm vazifesi dahi
lindedir demiş. O da atmış. îş ortada muallâk
ta kalmış; ikisi de üzerine mal etmiyor. Mal 
etmeyince bunun birisine mal etmek için bir 
merci tâyini lâzımgelir ki, bu işe sen baka
caksın, deyip ona karar vermek lâzımdır. Şimdi 
hâsıl olan ihtilâf i merci kararı kendisine nis
petle kanunun tâyin ettiği sarahat dairesinde 
mafevk addedilen bir heyetin kararma ittiba 
ye ademiittiba meselesi zuhur ediyor. Meclisi 
Âlinizin halledeceği nokta bu karara ittiba 
veya ademiittibam lüzum veya ademilüzumu-
na dair kanun sarih midir, yoksa sâkit midir? 
(Gürültüler) Merhamet buyurunuz. Meclisi 
Âlinizin azayı muhteremisinden birinin diğeri
ne tercihini icabeden sebep yoktur. Fakat ka
nun bir vazifeyi bir heyet üzerine tevdi ve 
tahmil ettiği ve o heyet de tahammül ettiği 
zaman, kanun neyi emrediyorsa o yolda ha
reket etmeye biz mecburuz. Kanun muta
dır. Biz kanunun emriyle hareket etmedikçe, 
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hariçte hiçbir fert hareket edemez. Şimdi Şû
rayı Devlet Mülkiye Dairesi makamına kaim 
olmak münasebetiyle ittihaz etmiş olduğu ka
rar aleyhine bir itiraz vukubuluyor. O karar
da deniliyor ki ; kanuna tevfikan infazı lâ-
zımgelen bir mesele, kanuna tevfikan infaz 
edilmemiştir. Binaenaleyh esas mesele hak
kındaki, itirazatım bakidir. Bunu hallediniz, 
diyor. Kanunun bahşettiği salâhiyet ki, Şûrayı 
Devlet Heyeti Umumiyesi makamına kaim olan 
bir salâhiyettir. Bu salâhiyet dairesinde icra 
edilen tetkikata mütedair verilen kararı ka-

. bul veya ademikabulde Şûrayı DeVlet Mülki
ye Dairesi makamına kaim olan heyetin ihti
yarı varsa, kanun bunu emrediyorsa Heyeti 
Celileniz o vakit hakem olabilir. Meselâ bir 

müstantikm kararı aleyhine vukubulan itiraz 
heyeti ithamiyeye gittiği zaman heyeti it
hamiye müstantikm o kararını feshederse, müs-
tantik esbabı mucibe serdiyle «Katiyen senin 
verdiğin karar muvafık değildir. Ben bunu 
kabul etmiyorum.» diye kararı evvelinde ısrar 
hakkını haiz ise; Şûrayi Devlet .Mülkiye Encü
meni de bu kararda ısrar hakkını haizdir. 
Şimdi heyeti ithamiye yok, fakat memurin 
muhakematma aidolan mesailde * Memurin Mu-
hakematı Kanunu mevcudolduğu için o kanun 
Şûrayı Devletin Heyeti Umumiyesini bu gibi 
itirazatta heyeti ithamiye makamında bırak
tığından dolayı, bu karar aleyhinde ısrarı ve 
ademiısrarı caiz midir1? Değil midir? Evvel be-
evvel bu esas halledilmelidir. Kanun diyor ki : 
«Katiyen ısrar edemez, Heyeti Umumiyenin verdi

ği karar mutadır." O karar dairesinde hareket eder» 
Binaenaleyh bendeniz bu noktadan Meclisi Âlini
zin sarahati kanuniyeye karşı kanunu tadil etme
dikçe, o kanunun maddesini ortadan kaldır
madıkça, böyle bir ihtilâfın halline salâhi-
yettar olmadığını kanunen ve kanun namına 
ara ediyorum. 

ikinci bir mesele esbabı mucibe... Esbabı mu
cibe olarak; Abdullah Azmi Bey biraderimiz-
dedilerki; Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinde 
vekâleti ifa eden heyetin Meclisten gitmesi mü
nasebetiyle bu heyetin ittihaz etmiş olduğu mu
karrerat] başka birisinin tasdik etmesi Huku
ku Esasiye ve Teşkilâtı Esasiyemize muhalif
tir. Bendeniz şöyle bir sual arz edeceğim, so-
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raeağım; bir liva memurunun hakkında meni 
muhakeme kararı ittihaz olunsa, meni muha
keme kararları olduğu münasebetiyle, Şûrayı 
Devlete gelse, Şûrayı Devlet o meni muhake
me kararını tetkik ederken, gördüğü delâile 
binaen lüzumu muhakeme kararı verilmesi ik
tiza ettiği halde, meni muhakeme kararı veril
miş diye o kararı feshetse ve cinayetle lüzumu 
muhakeme kararı verse, cinayetle lüzumu 
muhakeme kararını verdiği şahsi maznun liva 
memurininden olmak itibariyle onun hakkın
da ısdar ettiği tevkif müzekkeresini kendisi mi 
tasdik eder? Yoksa o memurun bulunduğu 
mahaldeki en büyük mülkiye memuru mu tas
dike öder? Kanunun burada sarahati mevcut
tur. Kanunun sarahatini kaldırmadıkça, me
murin muhakematma ait ve sarahati havi 16 
ııeı maddeyi ortadan kaldırmadıkça, heyeti 
tetkikıye katiyen ve katibeden böyle bir işin 
içerisinden çıkamaz. İşte arz edilen mesele, 
esas mesele değildir. Bendeniz esasa mütaal-
lik bir şey söylemem, halledeceğimiz mesele, 
Şûrayı Devletin heyeti umumiyesi makamına ka
im olan Tetkik Encümeni Heyetiyle, Mülkiye 
Dairesi makamına kaim olan Muhakemat He
yeti arasında kararlara ittiba ve ademiittiba 
noktasından sarahati kanuniye meveudolduğu 
halde, 'biz bunu müzakere edeceğiz, tefsir 
edeceğiz, halledeceğiz diye Meclisi Ali salâhi-
yettarsa biz de boynumuzu büker, çekiliriz ve 
bir sev söylemeyiz. 

• - • 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zannedersem 
esasta yanlışlık var. Zannedersem, muhase
beci kalmamıştır. Müstakil liva muhasebecisi 
olduğuna nazaran vilâyet memurudur. İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununda saraihat var. (Re
ye, sadalam) 

SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey en evvel söz 
istedim. (Reye, sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. En
cümene gitsin müzakere edilmesin. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, gerek Abdullah Azmi Efendi, ge
rek Müfid Efendi Hazretlerinin verdikleri taf
silâttan anlaşılan, Muhakemat Eneümeniyle, 
Muhakemat Heyeti arasındaki ihtilâf ihtilâfı 
âdi değildir. Tefsirden tevellüdetmiş, tefsire 
mütaallik bir noktai nazardır. Malûmuâliniz 
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Meclisi Âlinin bir kararı var. Kavaninin tef-
sfli Meclise aittir. Binaenaleyh... 

MÜFll) Ef. (Kışehir) — Tefsir değildir. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Müfid Efen

di, rica ederim, ben sizin sözünüzü kesmedim, 
siz de benim sözümü kesmeyiniz. 

Abdullah Azmi Efendi buyurdular ki, Mu
hakemat Encümeni, mamulünbih olan Me
murin Muhakemat Kanununda mevcut ahkâm 
mucibince bir vekili aidin veyahut mahallî en 
büyük memurunun tasdikine muhtacolnıaksızm, 
Encümeniniz bu gibi, mesailcle tevkife salâhi-
yettardır. Çünkü Memurin Muhakematı Ka
nunu bunu icabettirir. Müfid Efendi diyorlar 
ki, işte o kanun böyle bir salâhiyeti Muhake-
met Encümenine vermiyor. Binaenaleyh neti
ce kanunun ^tefsirine taallûk ediyor. Şu halde 
Mürid Efendinin «Böyle bir encümene havale
sine lüzum yoktur.» demesi doğru değildir. Ve 
\ erdiği tafsilâtın katiyen bu mesele ile alâkası 
yoktur. (Yoktur, sadaları) (Reye koyunuz, ses
leri) Farzı mahal olarak, eğer Meclisi Âli bu 
bapta hakem olamıyaeak olsa bile,* yine mese
leye bir şekil iptidai vermek için her iki encü
mene havalesi lâzımdır. Müzakeresi sonra ya
pılır. Şu halde talep veçhile tefsire bir'gekli 
iptidai verilmek üzere, evrakın Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine havalesi elzemdir. (Kâfi, 
sadaları) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, cevap 
vereceğim. Yanlış anlaşılmış. 

REİS — Efendim mesele, gerek tefsir ma
hiyetinde olsun ve gerekse itirazattan ibaret bu
lunsun, her halde bir encümene gitmesi lâzım
dır. (Şüphesiz, doğrudur sadaları) Zâten bu 
hususta müzakere kâfidir'diye bir takrir var
dır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür, efendim. 

EMİN B. (Bursa) — Efendim, müzakere kâ
fi görüldükten sonra bir kişi aleyhinde buluna
bilir. Bu işin içine şahsiyat karışmıştır. (Gü
rültüler) Söz istiyorum. Bu işin içinde şahsi
yat vardır. Müsaade ederseniz söyliyeyim bir 
bir kişi söyliyebilir. (Dinlemiyeceğiz müzakere 
kâfi görüldü, sadaları) 

REÎS — Efendim, müzakere kâfi görüldü. 
Evrakın Dahiliye Ve Adliye encümenlerine ha
valesini kabul edenler lütfen el kaldırsın'. Ka
bul edildi. 
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2. — Af Kanununun dördüncü maddesinin I 

tefsir edilmesine dair Konya İstiklâl Mahkeme
si Riyasetinin telgrafı 

REİS — Efendim Konya istiklâl Mahkeme
sinin Af Kanununun bir maddesinin tefsirine 
dair bir telgrafı vardır. Adliye Encümenine gön-1 

deriyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin mezu
niyetine dair Divanı Kiyaset kararı 

REİS — Kütahya Mebusu Haydar Beyin 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı var. 
Onu okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
Kütahya Mebusu Haydar Beyin Şubat gaye* 

sine kadar mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi ı 
Dr. Adnan 

REİS —- Divanı Riyaset kararı veçhile, mu
maileyhin Şubat gayesine kadar mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

7. — SUALLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, Sıhhiye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Sıhhiye Vekâletinden sual takriri var. Sıhhiye 
Vekâletine veriyoruz. 

2. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Kö
mür madenleri hakkında İktisat Vekâletinden su
al takriri , 

REİS •-- Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
kömür madenelri hakkında İktisat Vekâletinden j 
bir sual takriri var. İktisat Vekâletine veriyoruz, j 

3. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, İstik
lâl Madalyası hakkında Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyasetiyle Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 

RElS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, İs- I 
tiklâl Madalyası hakkında Erkânı Harbiye Riya
setiyle Müdafaai Milliye vekâeltlerinden sual tak- i 
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J riri var. Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletle

rine havale ediyoruz. 

4. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 
I Şer'iye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 
[ Şer'iye Vekâletinden sual takriri var. Şer'iye Ve-' 

kâletine havale ediyoruz. 

5. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri. 

. REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Dahili
ye Vekâletinden sual takriri var. Dahiliye Vekâ
letine havale ediyoruz. 

Sonra birtakım kavanin lâyihası var. Kava-
nini Maliye Encümeninden çıkmış. 

8. — MAZBATALAR 
I 1. — Tarik bedel nakdîsi Kanununun beşin

ci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
j Kav anini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Tarik bedel nakdîsi Kanununun be
şinci maddesinin tadili hakkındaki lâyiha Muva-

I zenei Maliye Encümenine. 

I 2. — Taş Ocakları Nizamnamesine müzeyyel 
I kanun lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası 

REİS — Taş Ocakları Nizamnamesine mü
zeyyel maddei kanuniye hakkında İktisat Encü
meni mazbatası, Muvazenei^Maliye Encümenine. 

3. — Yenice nahiyesinin lâğviyle Cebeliatik 
namiyle yeniden bir kaza teşkiline dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Cebeliatik namiyle bir nahiye teşkili 
hakkındaki Dahiliye Encümeni mazbatası var. 

I Muvazenei Maliye Encümenine. 

i. — Çıldır namiyle bir kaza teşkiline dair ka
nun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Çıldır kazası teşkili hakkındaki lâyi-
hai kanuniyeye dair Dahiliye Encümeni mazba
tası var. Muvazenei Maliye Encümenine. 

5. — Divanı Muhasebat kanunu lâyihası ve 
Kav anini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Divanı Muhasebat teşkili hakkında 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası var. Mu-

i vazenei Maliye Encümenine. 
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6. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 36 

ncı maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Kavanin, Maliye encü
menleri mazbatası 

.REİS — Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu-
• nun tefsiri hakkındaki Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası var. Muvazenei Maliye Encümenine. 

" 7. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ve rüfe-
kasının, Seferberlik halinde ümera ve zâbitanın 
maiyetlerinde istihdam edecekleri neferlere dair 
kanun teklifi ve Müdafaai Millîye EncümeM 
mazbatası (2/330) 

REİS — Hademe ve seyis neferleriyle sefer
berlikte binek hayvanatının iaşesine dair Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası var. Muvazenei 
Maliye Encümenine. 

8. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
Kazaatı sâyü amel hakkında kanun teklifi ve 
Sıhhiye Encümeni mazbatası (2/144) 

RElS — Sâyü amel kazaları. hakkında Kas
tamonu Mebusu Suad Beyin teklifine dair Sıh
hiye Encümeni mazbatası var. Adliye Encü
menine. 

9. — Antalya Mebusu Halil İbrahim Beyin, 
Matbuat Kanununun tadiline dair kanun teklifi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/317) 

REİS — Matbua* Kanununun tadili hakkın
da Antalya Mebusunun teklifine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası var. Adliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

Koçgiri Heyetinden gelen telgraflar var. 

3. — Koçgiri Heyeti Tahkikıye âzasından bir 
kısmının Ankara'ya hareket ettiklerine dair tel
grafa 

REİS — Efendim Koçgiri Tahkik Heyetin
den Abdülkadir Kemali Bey evvelce Ankara'ya 
müteveccihen hareket etmiş ve bu baptaki tel
graf Heyeti Umumiyede okunmuştu. Bilâhara 
Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşa ile Sinob Mebusu 
Hakkı Hami Beyden Sivas'taki işlerinin hitam 
bulduğuna ve heyetçe yapılmış olan tahkikat 
netayicinin bir an evvel Meclisi âliye arzı lü
zumuna kaani ve ayrıca Samsun tahkikatına 
iştirak etmekte mazur bulunduklarından An
kara'ya avdet edeceklerine dair alman telgraf 
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üzerine heyetin ittihaz eylediği tarzı harekette 
tereddüt hâsıl olduğundan, heyetçe neye karar 
verilmiş ise Heyeti Umumiyeye arz edilmek üze
re muvazzahan işarı cevaben sual edilmişti. Yu
suf İzzet Paşa ve Hakkı Hami Bey imzalariyle 
bu kere alman telgrafta, suali varide yeniden 

' vuzuhla cevap verilmiyerek, Ankara 'ya hareket 
ettikleri işar olunmaktadır. Bu vaziyete naza
ran âzanm üçü hareket etmiş olup Karahisar 
Mebusu Hulusi Beyle Amasya Mebusu Ragıb 
Beyden bugün Meclise vâridolan telgraf nameyi 
okuyacağız. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bu meselenin halli celsei hafiyeye aittir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Milletin hepsinin 
malûmu olan bir şeyi celsei hafiyeye bırakmakta 
ne lüzum var? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evveli 
vardır. Unutmayın, yine o millet biziz. Biz o 
millet değil miyiz (Handeler) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Müzakeresi cel
sei hafiye.de yapılır. Binaenaleyh telgrafın okun
masında bir mahzur yoktur. 

REİS — Efendim, telgrafta, heyet tenakus 
etti. Biz de gelelim mi? Diyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
müsaade buyurulur mu? Onların vazifesine de
vam edip etmiyeceği hafi celsede tâyin edilecek
tir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Evrakın okun
masında bir beis yoktur. 

REİS — Hafi celsede okunacaktır. 

6. — BEYANAT 

1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin, Uk
rayna Hükümetiyle akdolunan Muhadenet- ve 
Uhuvvet Ahitnamesi hakkında beyanatı 

REİS — Hariciye Vekili Muhteremi Yusuf 
Kemal Bey Muhadenetname hakkında malûmat
ta bulunacak. Buyurun, efendim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Ukrayna Heyetiyle Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Murahhasası arasında cereyan 
eden ve Hükümetimizle bu Cumhuriyet Hükü
meti arasında,akdedilmiş olan Muahedenameyi ar
zı malûmat kabilinden olmak üzere, Meclisi Âli
nizde okuyacağım. Şüphesiz bu, encümene gide
cek, encümende, sonra lâzımgelen müzakerat ya-
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pılacak ve berayı tasdik Meclisi Âlinize gelecek
tir. Bu zamana kadar teamülümüze binaen Mecli
si Âlinize arzı malûmat için okuyorum. 

Türkiye - Ukrayna arasında Muhadenet ve 

Uhuvvet Muahedesi 
Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın ken

din mukadderatını serbestçe tâyin etmek hakkını 
tanımakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhuriye
ti Hükümeti tevessü ve istilâ siyasetine karşı olan 
mücadelelerindeki tesanütlerini ve iki milletten bi
rine vâki olan müşkülâtın, diğerinin vaziyetini de 
vahîm kılacağı bilmüşahade aralarında daima mu
hasebatı muıhadenetkâranenin ve her iki milletin 
menafii mütekabilesine müstenit devamlı revabı-
tı dostanenin caygir olmasını görmek arzusiyle 
mütehassis olarak, Karadenizdeki yakın komşu
luklarını nazarı itibara alarak, aralarında mev
cut ekmel ve kalbî münasebatm ve meveddeti 
sadıkanenin pek kesir olan menafii müşterekele-
ri namına kemali hulûs ve samimiyetle tarsinine 
ve buı gayeye vusul maksadiyle bir Muhadenet 
ve Uhuvvet Muahedenamesi akdine karar ver
mişler ve bu husus için Ankara şehrini mahalli 
müzakerat olmak üzere tesbit, mezkûr muahe-
denamenin akdi için murahhas vekilleri olmak 
üzere. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kastamo

nu Mebusu ve Hariciye Komiseri Yusuf Kemal 
Beyi. 

Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti 
Hükümeti : 

Ukrayna Şûraları merkezi İcra Komitesi ve 
Ahali Komiserleri Meclisi âzasından ve Ukray
na'nın ve Kırım'ın Umum Kuvayı Müsellahası 
Başkumandanı Kızılbayrak nişanı hâmili Kon
feransa Fevkalâde Sefir unvaniyle memur Mös
yö Fronze Mişel'i, 

Tâyin etmişler ve işbu murahhas vekiller kâfi 
ve usulüne muvafık olarak, tanzim edilmiş bulu
nan salâhiyetnamelerini badetteati mevaddı âti-
yeyi kararlaştırmışlardır. 

MADDE 1. — Tarafeyni âkıdeynin her biri 
tarafından birine kerhen kabul ettirilmek (ilti
zam olunmak) istenilen hiçbir muahedei sulhi-
yeyi veya diğer hiçbir beyneddüvel senedi tanı
mamayı esas olarak kabul eder. 

Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti Hü-
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kümeti elyevm Büyük Millet Meclisi tarafından 
•temsil edilmekte olan Türkiye Hükümeti milli-
yesi canibinden tanınmamış, Türkiye'ye ait 
hiçbir , beyneddüvel senedi tanımamaya kabul 
eder. İşbu muahedede mezkûr Türkiye tabiriy
le 28 Kânunusani 1336 (1920) de İstanbul'da 
münakit Meclisi Mebusan tarafından tanzim ve 
matbuat ile bilcümle devletlere tebliğ olunan 
Misakı Millînin ihtiva ettiği arazi kasdedilmiş-
tir. Ukrayna Hükümeti 16 Mart 1921 tarihinde 
akdedilmiş olan Türkiye - Rusya Muhadenet ve 
uhuvvet muahedenamesinin birinci ve üçüncü 
maddeleri ve mezkûr muahedenamenin zeyille
ri ile tâyin olunan Türkiye hattı hudutlarını ta
nır. Bundan maada Ukrayna Hükümeti Kars 
Konferansında bir taraftan Türkiye ve diğer 
taraftan Kafkasya Şûralar Cumhuriyetleri ara
sında takarrür eden ihtilâf attan her birinin bil
cümle ahkâmını tanımayı taahhüdeder. 

MADDE 2. — Türkiye eski Rus İmparator
luğu arazisi üzerinde ve Ukrayna ile müttefiki 
Rusya Cumhuriyeti ve kezalik bütün hemhudut 
devletler arasında münakit muahedenamelerle 
muayyen hududu arziye dâhilinde Ukrayna iş
çi ve köylülerinin iradesiyle vücuda getirilmiş 
olan Ukrayna Sosyalist Şûralar Cumhuriyetini 
bir devleti müstakille ve hâkim olarak tanıdı
ğını beyan eder. 

MADDE 3. — Tarafeyni âkıdeyn Türkiye 
ile eski Rus İmparatorluğu veyahut Türkiye 
ile Ukrayna arasında 16 Mart 1921 tarihine ka
dar akdedilmiş olan bilcümle muahedatın haki
ki menafii mütekabilelerine tetabuk etmediğini 
tasdik ederler. Binaenaleyh işbu muahedatın 
keenlemyekün ve münfesir olduğu hususunda 
tarafeyni âkıdeyn müttehittir. -Eski Rus impa
ratorluğundan mukaddema bir kısım teşkil 
etmiş olmak itibariyle Ukrayna, Türkiye ile 
Çar Hükümeti arasında evvelce münakit bey
nelmilel senedata müstenit malî ve sair her nevi 
taahhüdattan kendisine karşı Türkiye'nin be
ri olduğunu bilhassa beyan eyler. 

MADDE 4. — Boğazların bilcümle akva
mın münakalâtı ticariyesine küşadı ve bu hu
susta serbestii müruru teminen tarafeyni âkı
deyn Karedeniz ve boğazlar hakkında beynel
milel bir nizamnamenin ihzarı katisini düveli 
sahiliye murahhaslarından mürekkep olarak, 
bilâhara teşekkül edecek bir konferansa tev
die muvafakat ederler. Şu kadar ki, mezkûr 

— 315 — 



I : 140 5.1 
konferanstan sâdır olacak mukarreratın Tür
kiye'nin hâkimiyeti mutlakasma ve Türkiye 
ile payitahtı olan İstanbul şehrinin' emniye
tine bifgûna halel iras edememesi şarttır. 

MADDE f>. — Tarafeyn âkıdeyn Karadeni-
zin sahildar devletleri olmak itibarivle isi İra-
ki fiilleri olmaksızın mezkûr denize munsab-
olan. beynelmilel, nehirlere mütaallik hiçbir 
usulün ne idame ve ne de vaz'edilemiyeceğini 
tesbit hususunda müttehittirler. Hukuklarının 
tanınmasını istihsal emrinde muvafık adde
decekleri bilcümle vesait ile tarafeyn bu gaye 
için teşriki mesai ve yekdiğerine yardım, et
mek iradetini izhar ederler. 

MADDE fi. — Tarafeyni âkıdeyn, arazileri 
dâhilinde tarafı diğer memleketin yahut ak
samı memalikinden birinin hükümeti vazifesi
ni dercinde iddiasında bulunan teşkilât ve teeem-
müatın teessüs veya ikameti ve kezalik,diğer mem
lekete karşı mücadele maksadında bulunan te-
eemmüatın yahut mezkûr teeemmüat ve te-
şekkülâtın memur ve mümessillerinin ikameti
ni kabul etmemeyi taahhüdederler. Türkiye 
ve Ukrayna, Rusya ve Kafkasya Sovyet Cum
huriyetlerine karşı da muamelei mütekabile 
şartiyle aynı taahhütte bulunurlar. Şurası mu
karrerdir ki, işbu maddede mezkûr Türkiye 
arazisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin idarei mülkiye ve 
askeriyesi tahtında bulunan arazidir. 

MADDE 7. —- Tarafeyn âkıdeyn her iki 
memleketten birinin diğer memleket arazisinde 
sakin tebaası hakkında en ziyade naili müsaa
de millet muamelesi tatbikine muvafakat eder
ler. İşbu madde Türkiye'nin müttefiki bulu
nan Müslüman devletlerin tebaaları ile Ukray
na'nın müttefikleri olan Sovyet Cumhuriyet
leri tebaalarına ait hukukta tatbik edilmez. 
İşbu ahkâm ayrı bir mukavelename ile tanzim 
edilecek olan münesabatı ticariye şeraitine tat
bik edilmez. 

0 
MADDE 8. — Tarafeyni âkıdeynden birinin 

tarafı diğer arazisinde sakin tebaası, mukim ol
dukları memleket kavanini ile tâyin edilmiş olan 
hukuk ve vazaifin esasatma müsteniden muame
le göreceklerdir. Fakat Müdafaai Milliyeye ait 
kanunlardan ve nizamatta mâfu tutulacaklardır. 
Hukuku aileye, verasete ve ehliyeti huknkıyeye 
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ait mesailde de tarafeyn tebaası işbu madde 
ahkâmından istisna edileceklerdir. 

Mevaddı mezkûre bir hususi itilâfname ak
diyle ' hallolunacaktır. 

MADDE 9. — Ukrayna 16 Mart 1337 ve 
(1921) tarihli Türkiye - Rusya Muahedenamesi-
nin kapitülcr tesmiye edilen devletlerin iddia 
etmiş oldukları uhudu atîka usulünün keenlem-
yekün olduğuna dair bulunan yedinci maddesi 

• ahkâmiyle 13 Teşrinievvel 1337 ve (1921) tarihli 
Kars Muahedenamesinkı üçüncü maddesi ahkâ
mını tamamiyle kabul ve ta svi beyi ediğini beyan 
eyler. 

MADDE 10. -— İmkân hâsıl olur olmaz telsiz 
telgraf muhaberatı da dâhil olmak üzere posta 
ve telgraf mukavelâtiyle bir şehbenderlik mu
kavelenamesinin akdine suru olunması takarrür 
etmiştir. 

MADDE 11.. — Onuncu maddede mezkûr 
konsolosluk mukavelenamesinin akdine kadar* 
tarafeyni âkıdeynden her- biri canibinden diğer 
tarafın, sair her hangi bir devleti memurini mü-
masilesinin kabul ecMdiği şehir ve limanlariyle 
ticaret mevakiine tâyin edilecek başşehbcnder, 
şehbender ve şehbender vekilleri imtiyazat ve 
memuriyetlerine mütaallik hususatta muamelei 
mütekabile şartiyle hukuku düvel umumi esasa
tma tevfikan muamele göreceklerdir. Hiçbir ec
nebi konsoloshanesi bulunmayan mahallere kon
solos tâyini için mevakii mezkûrenin aidolduğu 
tarafın evvelemirde muvafakat etmesi lâzımdır. 

MADDE 12. — İki memleket arasında mü-
nasebatm ademiinkıtaını f emi nen tarafeyni âkı
deyn sürati mümküne ile deniz, şimendifer, tel
graf ve saire münakalâtının muhafaza ve tekem
mülü ve iki memleket arasında bilâmüşkülât eş
has ve eşyanın serbestli imrarının temini için 
tedabiri lâzimeyi müttehiden ittihaz etmeyi ta
ahhüdederler. Tarafeyn bu bapta Rusya ve 
Kafkasya Şûralar Cumhuriyetleri ile icabedeıT 
suveri tesviyenin vücuda getirilmesi hususun
da müttehiden tcşebbüsatı lâzimede bulunacak
lardır. Şurası mukarrerdir ki, Ticaret hakkında 
bir muahede veya mukavele akdolununcaya de
ğin yolcuların ve eşyayı ticariyenin girip çıkma
sında memleketeynden her birinde cari kavanin 
ve nizamat harfiyen tatbik edilecektir. 
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MADDE 13. — İktisadi, 'malî ve sair muka-
velâta ait hususata mümkün ^mertebe yakın bir 
zamanda suru edilmesi mukarrerdir. 

MADDE 14. — Tarafeyni âkıdeyıı mümkün 
mertebe kısa bir mühlet zarfında kendi arazileri 
aksamından olan Karadeniz limanlarında tatbik 
edilecek tedabiri sıhhiyeye mütaallik olarak 
ınüttehiden bir nizamname ihzarını mütekabildi 
taahhüdederler. 

MADDE 15. — Tarafeyni âkıdeyn hükümet
leri işbu muahedenamenin imzasını nıütaakıp 
derhal münasebatı muntazamai diplomasiyenin 
tesisine şurû edeceklerdir. Millî sancak ile dev
let armalarının tavsifatmı ve resimlerini o za
man tarafeyn mütekabil en yekdiğerine isal ede
ceklerdir. 

MADDE 16. — İşbu muahede muamelei tas-
dikıyeye tâbi tutulacaktır. Tasdiknameler mua
hedenamenin imza edildiği tarihten itibaren üç 
aylık bir müddet zarfında (Harkof) da teati edi
lecek ve tasdiknamelerin teati edildiği gün mua-
hedename mevkii meriyete vaz'olunacaktır. 

Balâda münderie bilcümle ahkâm hakkında 
bu veçhile takarrür eden itilâfı tasdikan sali-
füzzîkir Türkiye ve Ukrayna murahhasları işbu 
muahedenameyi kendi elleri ile imza ve tahtim 
etmişlerdir. 

İşbu muahedename Fransız lisanında nüsha-
teyn olarak Ankara'da 1338 .- 1921 Kânunusani
nin ikinci günü tanzim ve imza olunmuştur. 

İmza İmza 
Yusuf Kemal Fronize 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Hariciye Vekâletinden birkaç su
al var. Görüyorsunuz ki, şu günlerde meşguli
yetim pek fazladır. Bugün mazur görülmekliği-
mi ve bunun Pazartesi gününe tehirini rica ede
rim. (Pekâlâ doğrudur sadaları) 

SIRRI B. (İzmit) —• Bendeniz suallerimi ge
riye alıyorum. Vekil Beyefendi Meclisi Âliniz 
muhtardır. 

SALİH Ef. (Erzurum') — Sana ve Ukrayna 
heyetine teşekkür ederim,. Bir mebus namına. 
Fakat aramızdan ayrılan Nâzım Beyin ruhuna 
da bir fatiha okunmasını rica ederim. 

10. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, As
ker firarilerinin affına dair kanun teklifi ve Mil-

1.1338 O : 1 
I dafaai Millîye Encümeni mazbatası, izmit. Mebu

su Sırrı Beyin, Sülüsanı müddeti cezaiyelerini 
i ikmal etmiş olanların leyalii mübareke hürmetine 

affedilmeleri hakkında kanun teklifi ve Adliye 
've Dahiliye Encümenleri mazbataları (2/210); 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mahkûmin-

j den bâzılarının bakıyei müddeti cezaiy elerinin 
! affı hakkında kanun teklifi (2/318), Malatya 

Mebusu Sıdkı Bey ve rüfekasının ceraimi âdiye 
ashabının affı hakkında- kanun teklifi (2/320 
mükerrer), Ergani Mebusu. Sırrı Bey ve 28 re
fikinin, Büyük Millet Meclisinin tarihi teşekkülü 
olan 23 Nisan 1336 tarihine kadar derecatı muh
telif ede mahkûm olan eşhasın aflarına dair kanun 
teklifi, evrakı işgcd sahasında kalan mahkûmlar
la maznunlar hakkında kanun lâyihası, Sülüsanı 
müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkûminin 
aflarına ve işgal ' olunan mahaller ahalisinden 
maznun ve müttehem olan cünha ve cinayet erba
bı haklarında hukuku umumiye dâvasının tecili
ne dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası (1) 

" ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim; Heyeti Muhtereme tarafın
dan müstaceliyetle müzakeresi teklif ve kabul 
edilmiş bir teklifi kanuni vardı. O da; memaliki 
meşguleden gelen ve evrakı zıyaa uğrıyan maz-
nunin ve mahkûmlarla bundan maada sülüsanı 
müddeti cezaiyeleri hitama erenlerin affı hakkın
da. Zaten müstaceliyetle müzakeresi karargir ol
muştur. Rica ederim bunu takdimen müzakere 

. edelim. (Muvafık, sadaları) 
REİS — Efendim bir meselei malûmenitt mü

zakeresi var. Adliye Vekili Bey, Sülüsanı müdde
ti cezaiyelerini itmam edenlerin affı ve nakledi
len mevkufin hakkındaki lâyihanın takdimen. mü
zakeresini teklif ediyor. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Kabul, sadaları) Kabul edilmiş
tir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
değil efendim, Reis Beyefendi Hazretleri bu de
ğildir. mesele. 

REİS — Tevhidedilmiştir. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tev-

hidolmaz. Karışır mesele; birisi umumi, diğeri 
hususidir. Rica ederim, mesele karışır. Bu ter
cih edilsin. * 

(1) 6 sayıh matbua zaptın •sonuna merbuttur. 
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MADDE 1. — Fiilişeni mahkûmları müs

tesna olmak üzere sülüsanı müddeti eezaiyele-
rini ikmal eden bilûmum mahkûminin bakıyei 
müddeti eezaiyeleri affedilmiştir. 

ZlYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Söz isti
yorum. 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında mı? 
ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Hayır... 
REİS — Birinci maddeyi aynen kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şura

ya bir kelime ilâvesini rica ederim, (ihtilas, sir
kati emvali miriye) kelimesinin ilâvesini tek
lif ederim. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyefendi emvali 
emiriye sarıklarım aftan istisna ettirmek isti
yor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — İkinci 
müzakeresinde tadilini teklif eder. 

ADLİYE VEKÎLI REFİK ŞEVKET B. 'Sa-
ruhan) — Müstaceliyet kararı vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — (Fiili
şeni ve katil ve saireden) sonra (irtişa ve ihti
las) denilmiş; ondan sonra bendeniz, (sirkati 
emvali miriye) kelimesinin ilâvesini teklif edi
yorum. ihtilasla sirkatin farkı vardır. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim 
müzakere, Adliye Encümeninin tanzim ettiği 
madde üzerindedir. 

CELÂLEDDlN ARlF B. (Erzurum) — Bi
rinci madde kabul edilmiştir. (Birinci madde 
kabul edilmiştir, sesleri) 

MADDE 2. — işgalden evvel bulundukları 
mahallerde haklarında tahkikat ve takibatı ad
liye başlayıp da evrakı dâvaları elde bulunmı-
yan bilcümle cünha ve cinayet maznun ve müt-
tehemleri haklarındaki tahkikat ve takibat im
kân husulünde teedidedilmek üzere tecil edil
miştir. Bu kabîl maznunin ve müttehemin ha
len mevkuf bulundukları mahal mahkemelerin
ce iki yüz liraya kadar kefaleti nakdiye veya 
maliyeye rapten ve kefalet irae edemjyenler 
zabıta nezareti altında bulunmak üzere tahliye 
edilirler 

REİS — Efendim teklif sahipleri tadilna-
mel^rini ihzar etsinler. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Efen
diler bu madde hakkında bendeniz birkaç, söz 
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! söylemek isterim, işgal olunan mahaller dâhi-
j linden gelen, bu suretle hapishanede bulunan 
I mevkufin maatteeessüf şimdiye kadar pek pe-
| rişan bir tarzda kalmışlardır ve bakılmamış-
I lardır, bunlarln içinde bir aya mahkûm olanlar 

bir senedir yatıyorlar ve maatteessüf bunlar 
' her gün açlıktan, sefaletten eksiliyorlar, ölü

yorlar. Binaenaleyh bu madde çok doğrudur 
ve derhal icrayı icabı icabeden bir maddedir. 

I Bir de kefaletle tahliye meselesi vardır. Bun
lar malûmuâliniz muhacirdir ve esasen mevkuf 
olarak gelmişlerdir. Bu kaydı koyacak olursa
nız kimse emniyet ve itimadedemez. Bu kayıt 
dâhilinde hiçbirisi kalmaz. Nezaret altında bu-

I Ilınmak şartiyte, tahliyeleri doğrumu olur? Ke
faletle olursa hiç kimse çıkmıyacaktır. Madde
nin o suretle tashihini teklif ederim. 

ENCÜMEN NAMINA NAFlZ B. (Canik) 
j — Efendim; müsaade buyurursanız encümen 
j namına iki kelime söyliyeceğim. Maddede ev-
j velâ kefaletle tahliye, saniyen kefalet vermi-

yenlerin zabıtanın nezareti tahtında bulunmak 
üzere tahliyesidir. Yani tahliye mutlaktır. En
cümen neden dolayı bu kaydı vaz'etti? Malû
muâliniz, parası bulunan ve zabıta nezareti al
tında kayıt ve şarttan azade kalmayı arzu eden 
bâzı müstesna şahıs olabilir. 
• Dr. ADNAN B. (istanbul) — Öyle şey ola

maz. 
NAFİZ B. (Devamla) — Ben kefalet vere-

i ' * ' 
eeğim, bir tarafa gitmemek için. Fakat zabıta
ya ikide birde gelip ispatı vücudetmektense ben 
size kefalet vereceğim, benim yakamı bırakın. 
der. Bunu nazarı dikkate aldık. Bu suretle bu 
kayıt mevkuf olanların lehinde bir şeydir. Eğer 
kefalet verecekse esasen zabıtanın nezareti tah
tında bulunmak üzere yine tahliye edilecektir. 
Yani mutlaka kefalet lâzım değildir. Mevkufun 
lehind'edir. isterseniz kabul edin, isterseniz, et
meyin. 

REİS —- Başka, söz istiyen var mı? 
ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa

ruhan) — Necati Bejr biraderimizin söylediği 
husus bir maddede mevcuttur. Kefalet iraesi-
ne muktedir olamıyanlar, kendilerinin maznun 
ve müttehem bulundukları husustan dolayı, ta-
mamiyle serbestileri muvafık görülemiyeceğin-
den zaptiye nezareti altında bulunmaları mu-

I vafıktır. Çünkü; eeraim muhteliftir. Muhtelif 
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derecede ceraim irtikâbetmiş olan adamların 
böyle sellemehüsselâm kalması ve haklarında 
serbesti muamelesi doğru değildir. (Muvafık, 
sadaları) kefalet irae «demediği takdirde.. 

YAHYA ÖALÎB B. (Kırşehir) — Köylü 
olursa ne yaparız? 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Kefalet irae edemediği takdirde 
zaptiye nezareti altına alınır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Felâkettir. 
ADLÎYE VEKÎLİ REFÎK ŞEVKET B. 

(Devamla) — Hiç felâet değildir, efendim. Bun
lar esasen memaliki meşgule ahalisindendir. 
Yalnız bendeniz Heyeti muhteremeye bir şey 
daha arz edeceğim. Bu zabıta nezareti altında 
bulunacaklar hem cinayet ve hem de cünha as
habına şâmil olur. Bendenz cünha maznunları
nın bu kayıttan serbest kalmaları taraftarıyım. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Şimdi bul
dun adaleti işte. 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Nitekim teklifte bidayette de öy
ledir. Maznunlar, mevkuf bulunanlar veya hü
küm verilip de hakkındaki hüküm kesbi kati
yet etmiyenler derhal ve bilâkefalet tahliye olu
nur diye teklif etmiştim. Adliye Encümeni de
ğiştirmiş. O halde kefalet meselesi cinayet er
babına aidolsun, fakat cünha maznunları bu 
kaydı kanuni altına girmesin (Doğru sadaları). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Birinci maddede 
irtişa ile ihtilas mahkûmları deniyor, bu nasıl 
tefrik ediliyor? Mürteşi ile muhtelis arasında 
bir fark olmadığından kapalı gidiyor. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Encümenin birinci maddesini 
okursanız böyle bir şey yoktur. Kabul edilen 
encümenin birinci maddesidir. Fiilişeniden ma-
dası affediliyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Pekâlâ. 
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen

dim esasen bu mevkufların cünha ile cinayetle 
mevkuf oldukları hakkında hiç bir evrak yak-
tur. hiçbirisi ne cünha ile mahkûm ne cinayetle 

"Mahkûm... Burada evrak yoktur. Mesele onların 
şahsi\ itiraflarına münhasır kalır. Binaenaleyh bu 
itibarlâs bunları ayırmak doğru olamaz. Sonra 
kefalete raptetmek de doğru olamaz. Çünkü için
de bir hafta\va mahkûm, kefil veremediği için. 
zabıta nezareti \ altında kalacaktır. Meselâ birisi 

\ 
"\ -
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belki beş seneye mahkûm olacaktır. Evrakı nakıs 
olduğu için kefalet verecek ve zabıta nezaretin
den kurtulacaktır. O itibarla kefalet meselesini 
lâğvetmek lâzımdır. Çünkü mahakim bir şey 
bulamaz. Şimdi burada bir şey göstermek lâzım
dır. Cünha ve cinayetleri ayrılamaz, çünkü ev
rak yoktur. Şahsi itiraflarına iş kalmıştır. (Pek 
muvafık sadası). 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim tanzim 
edilen şu kanun bir af kanunu. Fakat bunun 
içine sonradan ilâve suretiyle vâki olan şu hü
küm bir Ceza Kanunudur. Zabıta nezareti al
tında bulunmak bizim kavanini eezaiyemizde 
mahzı cezadır. İşlediği cürümden cezaya müs
tahak olmıyan kimseler için ceza olarak zabı
ta nezareti tâyin ediliyor. Kanunu Cezamız bu
na müstenittir. Binaenaleyh bu af denilen şey 
ayni cezadır. Şimdi affı matlubolaıı kimseler 
bir müddet sonra o affa müstahak imişlerse şu 
suretle cezadide olmuş oluyorlar. Değillerse 
zabıta nezareti altında kaldığı müddetçe vâki 
olan, mürur eden müddet, müddeti cezaiyele-
riııden tenzil olunmak gibi -bir kayıt da kon
mak iktiza eder. Binaenaleyh zabıta nezareti 
kaydının. ilâvesi • bu kanunda doğru değildir. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? (Kâfi sadaları) 

NAFİZ B. (Canik) —Müzakere bitince en
cümen namına cevap vereceğim. Başka söz 
alan yok. Behçet Beyefendi zabıta nezaretini 
bir cezayi müstakil olarak beyan buyurdular. 
Bendeniz bunu kabul edemem. Zannederim en
cümen de kabul etmez. Müstakillen zabıta ne
zareti diye kanunda hiçbir ceza yoktur. Zabı
ta nezareti cinayet ef alinin tesiri olarak, maz
nunun üzerinde kalan bâzı aşardan ibarettir. 
Binaenaleyh bu müstakil bir ceza değildir. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Cürümdür. 
NAFİZ B. •(Devamla) — Ne cürmü efen

dim"? Müstakillen bir* ceza olmadığına göre bu 
suretle tahliye edilen maznunların zabıta neza
retinden de kurtulması ne gibi mahzurları dâi 
olacağını müsaadenizle arz edeyim. Meselâ vi-
lâyatı meşgalenin bâzılarından gelen mevkufi-
nin evrakı diğer meşgul olmıyan mahallere 
nakledilmiştir, heyeti hâkimesiyle beraber. Me
selâ Karahisar 'm evrakı Aksaray'a nakledil
miş ve Aksaray'da el'an dâvalar rüyet edil
mektedir. Karahisar*da bir cürüm işliyen, bir 

*? 
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sirkat fiilini irtikâbeden bir adamla Eskişehir'
de aynı sirkat fiilini irtikâbeden maznunun ev
rakı evvelemirde oradaki heyeti hâkimenin ev
rakını kaçırmamasından dolayı, her birinin 
ayrı muameleye tâbi olması lâzımgeliyor. Biri-

k si zabıta nezareti ile de mukayyedolnıuyor. Bi
risi muhakeme edilip neticede ceza görüyor. 
Beş sene, sekiz sene, üç sene.. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bun
lar tecil edilmiştir. Sonra yine. cezasını göre
cektir. 

NAFİZ B. (Devamla) — Binaenaleyh yapı
lan kanun adaleti taz'ammun edebilmek için 
lizaruretin dâvaları tecil edilen eşhası yine az-
cok kayıt altında bulundurmak adalet kaide
sine muvafıktır. Esasen de, bu suretle bilâkay-
düşart bırakılan maznunların yarın Antalya'
dan, İnebolu'dan vapura binip meşgul olan 
ve halen Büyük Millet Meclisinin dairei nüfu
zundan uzak olan mahallere firar etmek ve 
o suretle bütün bütün takibattan kurtulmak 
ihtimali vardır. (Seyahat varakası lâzımdır sa-
daları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Cümlesine 
Allah selâmet versin. 

NAFİZ B. (Canik) —.Seyahat varakası 
hiçbir" kayıt altında bulunmryan kimselere ve
rilmemek olmaz. İşte buna binaen böyle neza
ret altında bulunanlara seyahat varakası ve
rilmez. Bu memleketin haricine Hükümetin 
müsaadesi olmaksızın gidemez, bir maznun bı
rakılamaz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hürriye
tini tahdideder mi? Etmez mi1? 

NAFİZ B. (Devamla) — Şüphesiz tahdi
deder. Zaten bu kimselerin. tamamen nefisle
rini ıslah edinceye kadar hürriyetleri tahdide-
dilir. 

HASAN BASRİ B. * (Karesi) -^ O halde 
cezadr?. 

NAFİZ B. (Devamla) — Hayır ceza değil
dir. Zaten bunlar tamamiyle tcbriyei zimmet 
etmiş değildirler. Lizaruretin takibatı kanıuıi-
yeden yakasını kurtarmış kimselerdir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Tadilna-
meleri reye koyuyorum. 
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Riyaseti Celileye 

Kefaleti nakdiye ve maliye tâbirinin lağ
vını talebederim. 

Saruhan Mebusu 
Necati 

REİS -— Kefaleti nakdiye tâbirinin ilga
sını kabul edenler el kaldırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Tadil takrirlerinin hepsi okunsun, hepsi ay
nı fıkraya ait. 

REİS — Pekâlâ hepsi okunsun. 

Riyaseti Celileye 
, Maznunin ve mevkufinin kefaletle tahliye 

ve nezaret altına alınmaları hakkındaki, ikin
ci fıkranın tayyım teklif ederim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Berveçhizir fıkranın ikinci madde münte-

hasma bir fıkra olarak ilâvesini teklif ederim. 
Sivas 

Mustafa Taki 

Ancak cünha maznunları kefaletten ve zabıta 
nezareti altında bulunmaktan müstesnadırlar. 

Riyaseti Celileye 
Şu kanunla tecilleri lâzımgelen eşhas madem

ki imkânın husulünde haklarında tekrar takibat 
ve tahkikat icra edilecektir. Şu halde imkânın 
.husulüne, kadar cezası tecil edilen bir şahsı ge
rek kefalet ve gerek zaptiye nezareti gibi bir 
kayıt altında bulundurmak doğru değildir. Bi
naenaleyh maddenin ikinci fıkrası olan (bu ka
bil maznunin ve müttehemin halen mevkuf bu
lundukları ilâh..) Fıkrasının tayyım teklif ede
rim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Madde 2. — (tecil edilmiştir) fıkrasından 

sonra berveçhiâti tadilini teklif ederim. 
' Bu kabîl maznunin ve müttehemin derhal 

tahliye edilerek şimdiye kadar mevkufen d«î-
vam eden müddetlerinin indeliktiza mahkumi
yetlerine mahsubedümek üzere müddeti,/mevku-
fiyetleri teşbit edilecektir. 

Bursa, Mebusu 
O m a n Nuri 
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Riyaseti Celileye 

Tahkikat ve takibatın imkân husulünde tec
didi fıkrası müruruzaman hakkındaki ahkâmı 
kanuniyeye muhaliftir. Evrakı üç sene sonra elde 
edilen maznun hakkındaki hukuku umumiye dâ
vası sakıt olur. Halbuki bu madde mucibince 
takibata devam lâzımgelir. Zira kanunu umumi 
ile kanunu hususi tearuz ettikte kanunu husu
si ile amel olunur. Binaenaleyh maddeden tec
didi takibat fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 

REİS — Efendim takrirlerin hepsi okundu. 
Reyi âlinize vaz'edeceğim. 

(Saruhaıı Mebusu Necati Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim maddedeki (kefaleti nak
diye ve maliye) tâbirinin ilgasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim meselâ bir haftaya mahkûm edilecek, fakat 
sekiz aydan beri yatıyor. Hiç olmazsa cünha me
selesi müstesna olsun. Yalnız cinayet mevkuf i-' 
nine hasredilsin bu. 

REİS — Mustafa Kemal Beyin teklifini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Sivas Mebusu Mustafa Tâki Efendinin, tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim evrakı yok. Cünha, cinayet hangisi olduğu 
malûm değil. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
r u h a n ) — Reis Bey, Necati Bey yanılıyorlar. O 
adamlar mevkufen nakledilmişlerdir ve hapisha
nenin gardiyanının defterinde vardır. Yalnız ev
rakları yoktur. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Ken
dim Kastamonu'da gördüm. Ne kaydı var, ne 
evrakı, hiçbirisi yok. 

REİS — Efendim Sivas Mebusu Mustafa Ta 
ki Efendinin takriri kabul edilmiştir, 
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(Kırşehir Mebusu Sadık Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Sadık Beyin takririni kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
(Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa

ruhan) — Efendim Osman Nuri Beyin arzu et
tikleri şeyi bendeniz bir maddei kanuniye ola
rak kabul değil, söz veriyorum, tamim ederim. 
Her müddeiumumilikten vesika verilsin, hiyni-
hacette ibraz edilsin. Bu idari meseledir. (Doğru 
doğru sadaları) 

KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim 
kanun, hakkında müstaceliyet kararı olduğu için 
bir müzakereye tâbidir, ikinci maddeyi bir daha 
okuyorum. 

MADDE 2. — İşgalden evvel bulundukları 
mahallerde haklarında tahkikat ve takibatı ad
liye başlayıp da evrakı dâvaları elde bulunmı
yan bilcümle cünha ve cinayet maznun ve müt-
teheraleri haklarındaki tahkikat ve takibat im
kân husulünde tecdidedilmek üzere tecil edil
mişti ı*. Bu kabîl maznunin ve müttehemin halen 
mevkuf bulundukları mahal mahkemelerince iki 
yüz liraya kadar kefaleti nakdîye ve maliyeyi; 
rapten ve kefalet irae edemiyenler zabıta neza
reti altında bulunmak üzere tahliye edilirler. 
Ancak cünha maznunları kefaletten ve zabıta 
nezareti altında bulunmaktan müstesnadırlar. 

REİS — Efendim maddenin aldığı şekil 
okundu. Binaenaleyh tashih veçhile maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim üçüncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — Memaliki meşgulede iken mah
kûm olup da işgal dolayısiyle dâhile naklolunan 
ve fakat evrakı esasiyeleri elde bulunmıyan fiili-
şeni mahkûminin gayrim cünha ve cinayet mah
kûmları birinci maddedeki aftan istifade ederler. 

REİS — Madde hakkında söz iâtiyen var mı! 
MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim 

bunlar esnayı mahacerette birçok sefaletlere mâ
ruz kalmıştır. Onun için müsaade buyurur mu
sunuz, maddeyi şu şekle koymayı talebediyorum. 
(Memaliki meşgulede iken işgal dolayısiyle dâ
hile naklolunan ve fakat evrakı esasiyeleri elde 
bulunmıyan fiilişeni mahkûmininin gayrı cünha 
ve cinayet mahkûmlarından sülüsü müddeti ee-
zaiyelerini ikmal edenler affolunurlar, 
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ALI SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Ne

den malûm olur ki, sülüsünü veya sülüsaniııi ik
mal etmiştir? ikmal ettiğini nereden bileceğiz? 

, TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
bu baptaki fiilişeni meselesine itiraz edeceğim. 
Tâbiri hukukisinee kaziyei muhkeme halini al
mamış olan mesail ortaya konuyor. Yâni tama-
miyle yüzde yüz mahkûm olmıyanlar ileriye sü
rülüyor. Olabilir ki, fiilişeni ile mahkûm olan 
bir mahpus istinafen beraet kazanacaktır. Belki 
iftiradır. Binaenaleyh bu kaydın bu maddeden 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim bu maddede 
bir, sehvimürettip vardır. Bir fıkra unutulmuş, 
iki kelimeden ibarettir. Memaliki meşgulede 
iken, mahkûm olup da işgal dolayısiyle dâhile 
sevk edilen (mahkûm olup hükümleri kesbikati
yet etmiyen ve fakat evrakı esasiyeleri bulunmı-
yan) yani haklarında hüküm verilmiş, evrakları 
Mahkemei Temyize gitmek üzere iken işgale uğ
ramış kalmış, Binaenaleyh bu gibi mahkûmin de 
yııkarıki aftan istifade ederler. Çünkü hüküm
leri kesbi katiyet etmemiştir. Şüphesiz mahkû
miyeti kafiyeleri olursa onu affetmek imkânı 
yoktur. Çünkü ellerinde ilâmları vardır. Mev
kuflarla beraber nakledilmiştir. Bunlar aynen 
infaz edilir. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — En
cümene bir sualim var. Evrakı esasiye elde edil-

• dikten sonra (haklarındaki hüküm kesbikatiyet 
etmiyen) cümlesinin hükmü kalmaz. Çünkü ma-
lûmuâliniz mahakim ve devair bütün muamelâ
tını evrak ve kuyut üzerinde yürütür. O mah
kûm hakkındaki hükmü bir evrak ile ispat et
mek lâzımgelir. Halbuki siz şu hakkı mademki 
yalnız evrakı esasiyesi elde bulunmıyanlara has
rediyorsunuz, o halde (kesbikatiyet etmiyen) 
tâbiri doğru değildir, bimânadır. 

NAFİZ B. (Canik) — Gayet iyi mânası var
dır. Malûmuâliniz mevkufla mahkûm tâbiri ay
rıdır. Hapishanede mevkuf bulunan bir kimse 
maznundur Ve elinde ilâmı yoktur. Tevkif mü
zekkeresi vardır. O anda hükmün kesbikatiyet 
etmediği musarrahtır. Elinde hükmü bulunan 
mahkûmlar ise hükümleri kesbikatiyet etmiş 
kimselerdir. Binaenaleyh bunların tefriki gayet 
kolay şeylerdir. Hapishane müdürleri de bilir, 
hattâ mahkûm ve maznunlar da bilir. Elinde ilâ-
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mı var, yahut hapishanenin defterinde de kaydı 
vardır, onlar nakledilmiştir, beraber gelmiştir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —-Za
yi etmiş ise, göstermezse... 

NAFİZ B. (Canik) —Zay i edilmemiştir. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ka

nunu yaparken iyi düşünmek lâzımdır. 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — LâyihaiKa-

nuniycnin birinci maddesinde Heyeti Vekile fii
lişeni ile- zinayı tasrih etmiştir. Burada ise sara
hat yoktur. 

NAFİZ B. (Canik) — Orasını bilemem. Ken
dilerinden sorun. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Birin
ci maddede sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
edenler af f olunmuştur, diyor. Üçüncü maddede 
bir af konulmuştur. Bundan maksat nedir? Ev
rakı buiunmıyan mücrimine istisnai muamele 
yapmakta mâna nedir? Anlamam, hüküm, ayrı
dır. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, birisinde bü
küm sâdır olmuş, birisinde olmamış, tefsire ••ma
hal kalmamak için kanun muvazzah yazılmış. 

ADLİYE VEKlLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, Abdülgafur Efendi zanne
derim, bir sual sordular. Bendenize taallûk eder, 
tekrarını rica ederim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Lâyihai ka
rı ürüyenin birinci maddesinde Heyeti Vekile fiili
şeni ile zinayı tasrih etmiştir. Encümen ise yal
nız fiilişeni olarak göstermiş. Lütfen tasrih edil
sin. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim bir defa bu maddenin müza
keresi geçmiştir. Sonra anlaşılır bir şey. Zina tâ
birinin eksikliğinden başka bir mâna çıkarmakT 

lığın imkânı yoktur. Zaten aynı. tâbir birinci 
maddede kabul edilmiştir. Binaenaleyh üçüncü 
maddede tekrar ediliyor. Nafiz Bey biraderimi
zin verdiği izahat doğrudur. Bir misal arz eder
sem bu maddei kanuniyeye lüzum ve vücuboldu-
ğu tezahür eder. Eskişehir Mahkemesinde katil 
fiilinden dolayı, on beş seneye mahkûm olmuş, fa
kat evrakı Mahkemei Temyize gönderilmeye va
kit kalmamış, bu adam buraya gönderilmiş.- Bil-
muhakeme cürmünün cezası tâyin edilmiş, fakat 
kaziyei muhekeme halini iktisabetmemiş, böy
le bir adam diğer muhakemesi icra edilmemişler 
misillû, maznunsun diye doğrudan doğruya ke
faletle çıkarmak, mahkeme hükmünün nüfuzunu 
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kırmaktır. Onun için birinci madde mucibince 
aftan yalnız mahkûmin istifade ettiği gibi, bu 
madde mucibince de henüz mahkûmiyeti katiye-
ye uğramıyanlar da müddeti mahkûmiyetlerinin 
sülüsanım ikmal ederlerse istifade edeceklerdir. 
Bir sual vardır. Kendilerinin mahkûm oldukları
na dair hiç evrak yok, fakat efvahı nâsta dolaşı
yor ki bu mahkûmdur. O vakit onların mahkûm 
olduğunu iddia eden müddeiumumilik ya mahkû
miyetlerini izhar etmeli, illâki maznun olurlar, 
ikinci maddeden istifade ederler, tkiııci madde 
mucibince maznun telâkki edilerek, atlarında bir 
manii kanuni yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bi
rinci maddede mutlak olmak üzere sülüsani müd
detlerini ikmâl edenler için bir madde vardır. 
Üçüncü maddede memaliki meşgule ahalisinden 
olup da hükümleri kesbi katiyet etmiyenler bil-
âhara beraet etmek ihtimaline mebni, bunlara da 
bir tahdidi ceza göstermek lâznndır. Meselâ sülü-
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sünü ikmal etmek, böyle yapılırsa istisna edilmiş 
olur. Yoksa birinci madde kâfidir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa. 
ruhan) — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendi 
nitekim teklif etti. Beraet etmesi ihtimali var
dır. Binaenaleyh katiyen mahkûm olanlar sevi
yesinde tutmanın biraz haksızlık olmak ihtimali 
vardır. Buna mukabil Taki Efendinin teklifi 
mahkûmiyeti katiye erbabı sülüsanım ikmal 
ederse affedilsin diyor. lııdettemyiz beraetleri 
tebeyyün etmek ihtimali bulunan mahkûmlar 
hakkında hiç olmazsa bir mahkeme hükmünün 
infazım temine medar olmak üzere Heyeti Muh-
teremeniz bu hususta bir karar ittihaz ederse 
bendenizce daha muvafık olur. 

RE t S — Efendim, iki tadilname var. Tadil-
namelerle kanunu encümene iade edelim. On da
kika teneffüs edelim. Ve bu on dakika zarfında 
encümen bunu tashih etsin. On dakika teneffüs. 

(Kapanma saati : 3,40 sonra) 

«•«•• 

REİS 

ÎKÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 4 sonra 

Birinci Reisvekili Musa Kâzim Efendi Hazretleri (Konya) 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim, Celseyi küşadediyorum. 
Adliye Encümeninden gelen muaddel madde oku
nacaktır. 

MADDE 3. — Memaliki meşgulede iken mah
kûm olup da hükümleri henüz kesbi katiyet et-
miyen ve işgal dolayısiyle dâhile naklolunup ev
rakı esasileri elde bulunmıyan eşhastan dâhile 
fiilişeni mahkûmlarından madasınm nısıf müd
deti ccezaiyeleri affolunmuştur. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Yalnız 
(iken) lâfzı kalkarsa maksat, daha iyi ifade edil
miş olur. Çünkü burada da mahkûm olmak ihti
mali vardır. Yani meşgule olmıyan memleket 
mahkemesinde de mahkûm olmak ihtimali var. 
Onun için (iken) lâfzı kalmalıdır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) -— Muvafıktır efendim. 

REİS — Efendim, bu (iken) tâbirinin kal
dırtmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

Efendim, madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddeyi aynen reye vaz'ede
ceğim. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri 
memurdur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kanunun ah
kâmı icra ediliyor. Bir de Müdafaai Milliye, 
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AdMyee veeikâleetleeri ikidir. Memurdurlar, de
mek Mzumigelir. 

TAKI Ef. (Sivas) — Reis Bey Müdafaai 
Milliyeye hacet yok, Adliye Vekâleti kâfidir, 
efendim. 

CBLÂLBDDtN ARÎF B. (Erzurum) — As-
kerî hapsanelerinde de mahkûm çoktur efen-
ıdîm. lâzımdır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Müdafaai Milliyeye lüzum var, fa
kat Dahiliyeye yoktur. Müdafaai Milliye ile 
Adliye olması lâzımdır. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Efendi Hazretleri, daima dikkat olunursa ka
nunlarda falan vekâlet, falan vekâlet memur
dur diye mesele mıevzuubahsedilir. Binaenaleyh 
'işin içinden çılkılmıyor. Mademlki, Meclis İcrai 
salâhiyeti de haizdir. Badema bütüh kanunla
ra (Meclis memurdur.) demeli1 ve mesele halita-
lımmahdır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) —- Affı Umumi Kanununda bu tâbirin 
kullanılması Devlete telgraf parası olarak çok 
masrafı hadi oluyor. Memurin bendenize sorup 
duruyorlar. Rica ederim böyle birtakım tâbira-
tı kaldıralım. 

REİS - - Efendim, şimdi muhtelif teklifler 
vardır. Birisi (Dahiliye Vekâletini) kaldıralım 
(Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerini memur 
edelim). Bir teklif daha var, bütün vekâletleri 
kaldıralım. (Büyük Millet Meclisi memurdur.) 
diyelim, diyorlar. (Hayır*, hayır, sesleri) şu hal
de reye koyuyorum. (Müdafaai Milliye ve Ad
iliye vekâletleri memurdur.) denilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında tâyini 
esami teklif ediliyor. Kanunun heyeti umumi-
yesini tâyini esami ile reye vaz'ediyorum, rey
lerinizi istimal buyurun. 

4. — İstanbul Yorgancı esnafından Mehmed 
Raşid Efendi tarafından Meclise bir sancak he
diye edildiğine dair Başkumandanlıktan mevrut 
tezkere 

REİS — Paşa Hazretleri bir zatın hediye
sini Meclisi Âliye bildiriyor. 

B. M. M. Riyaseti Ceiilesine 
istanbul Yorgancı esnafından Mehmed Raşid 
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I Efendi tarafından Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin mesaü cemilesini ifcatedfeen kerimesi Re
fika ve gelini Nadide hanımlara işlettirilerek 
Meclise takdim edilen sancağı işbu tezkere 
ile takdim eyliyorum. işbu Sancağın Mumailyh 
Reşîd Efendi tarafından bizzat Ankara'ya ge
tirildiğini de ilâveten arz eylerim, efendim. 

5 Kânunusani 1338 
Başkumandan 

Mustafa Kenıa! 

(Teşekkürname yazılsın, sesleri) (Kürsiye 
gelsin, sesleri) 

Dr. ADNAN B. (istanbul) — Efendim; rica-
ederinı müsaade buyurun. Bir sancağın asılra ası 
iein telkmiil heyetçe karar verilinııez. Aldıik, te
şekkür ederiz, sahibine. Ya asarız, ya saklarız. 
Beğenmezseniz gelirsiniz, sureti hususîyede bi
ze söylersiniz, efendim. 

REÎS — Efendim, kendisine münasip bir 
teşekkür yazılmasını kabul edenler, lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TÜNALT HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey bir 
şey tefeli] ettim. Masadan çan düştü. İnşattan 
ehlisalibin çanı düşecek. 

REÎS Efendim, bâzı sual takrirleri var
dır. 

6. — izmir Mebusu Mahmud Esad Beyin,, 
Hariciye Vekâletinden sual takriri 

I REİS — İzmir Mebusu Mahmud Esad Be
yin, Hariciye. Vekaletinden har sual takrir var. 
Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

7. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Da
hiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Dahiliye 'Vekâletinden bir sual takriri var. Da
hiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

8. — İzmit Mebusu Hamdi Namik Beyin, Sıh-
I hiye Vekâletinden sual takriri 

j REİS - İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, Sıhhiye Vekâletinden bir sual takriri var. 
Sıhhiye Vekâletine havale ediyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Sual takrir-
lerindeki sualin hulâsalarına Meclisin vâkıf ol
ması lâzımdır. Ve Teamül de böyledir. Ne ol-

| duğmru Meclisi Mlmelidir, Hiç. olmazsa meali 
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hulasaten zatıâlileri tarafından beyan buyurul-
sun. Çünkü; suallerinin cevaplarını sahibi de
ğil Meclis dinliyecektir. 

REİS — Efendim, zaten cevaplar geldiğin
de bunlar aynen okunacaktır. 

5. — TAKBİHLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, Mec
lise bir sancak hediye eden Mehmed Raşid Efen
dinin takdirname ile taltifine dair takriri. 

BEİS — Efendini; bir teklif aldım. Sancağı 
ithaf eden zatın Büyük Millet Meclisi namına 
bir takdirname ite taltifini Diyarbekir Mebusu 
Kadri Bey teklif ediyor. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Dr. SU AD B. (Kastamonu) — Divanı Riya
sete havale edilsin, Münasip bir cevap yazılsın. 

NEBİL El'. (Karahisarı Sahib) — Kanun n<« 
yokla reye konacak. Onun hakkında söz söyliye-
eeğim. Arkadaşlar; şimdi bir kere müzakere et
miş olduğumuz kanun lâyihasını hükümet iki 
lâyiha olarak teklif ediyor. Birisi sülüsanı müd
deti cezaiyelerini ikmal edenler hakkında; di
ğer birisi de evrakı işgal sahasında kalan riıalı-
kûmin hakkında. Bunları Adliye Encümeni bir 
lâyihaı kanuniye şeklinde tevhiden getirip bize 
teklif eliyor. Birinci madde sülüsanı müddeti 
eezaiyelerini ikmal edenlerin affı hakkında bir 
teklif, diğer ikinci üçüncü maddeler de rnema-
liki meşguleden getirilen mücriminin evrakı 
eelbolununcaya kadar dâvalarının tecilidir. (Rey 
toplanıyor. Siz ne söylüyorsunuz? sesleri) Ben. 
deniz kendi içtihadımı arz ediyorum. Birinci lâ
yiha! kanuniyenin aleyhindeyim. İkinci lâyihaı 
kanuniyenin lehüıdeyim. Ne suretle reyimi isti
mal edeceğimi aniıyamıyorum. 

RAGIB B. (Kütahya)• —- Kabul edilen ka
nun üzerinde muhakeme yürütmek ne zaman gö
rülmüştür efendim. 

NEBİL EL (Devamla) - - Vebal .hepimize 
aidolacak. Maksat bundan ibarettir. Birinci 

lâyihai kanuniye ikinci lâyihaı kanuniyeyi sü 
rüküyeeektir. Ben reyimi nasıl istimal •edeceğini 
şimdi. 

REİS — Efendim reye ştirak eden zevatın 
miktarı (151), (33) redde karşı (118) rey ve
rilmiş i fakat: muamele tamam değil. Nisabı ekse
riyet yokfcur. Yeniden araya müracaat etmek 
meefeuj»yeti»deyiz. 
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3. — Yoklamada hazır bulunnuyanlardan 

kıstelyevm, yapılmasına dair karar 

REİS — Efendim Nebil efendi bir takrir 
veriyor. 

Riyaseti Celileye 
Reye iştirak eden zevatın 151 olduğu anlaşıl

dı. Mevcudolmıyanlardan kıstelyevm yapılmasını 
teklif ederim. 

5 Kânunusani 1838 
Karahisarı Sahib 

Nebil 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim zaten tâyini esamide isimlerimiz var. Kim
ler yoksa onlardan kıstelyevm yapılsın. 

REİS — Efendim yoklama yapılmıştır. İsmi 
mevcudolmıyanlardan kıstelyevm icrası Heyeti 
celilenizce zaten kabul edildi. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) —- Esasen tâ
yini esami ile bir madde reye vaz'edildi. Ar
kadaşlarımızdan iştirak edenlerden yoklama 
yapılmış oldu, bundan hariç olanlar mevcut de
ğildir. Başka bir yoklamaya hacet yoktur. 
(Gürültüler) 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar, 
bendeniz buradayım. Fakat şubede içtima et
miştik. Rey toplanırken burada yoktum. Şim
di ben kıstelyevme mi uğrıyayım? Birinci şu
bede içtima etmiştik. Şimdi benim reyim bu
rada yoktur. Şimdi ben kıstelyevme mi uğrı
yayım? Sabahtan beri de buradayım. 

NEBİL Ef (Karahisarı Sahib) — Reis Bey, 
usulü müzakere (hakkında bir çift lâkırdı söy-
liyeceğim. Şimdi bâzı arkadaşlarımız rey ve-

* riyorlar. Bir kere bunlar kanun hakkında mak
bul tutulacak mi; (Hayır, sesleri) Tasnifi âra 
bittikten sonra, malûmııâliniz, verilen rey
ler keenlemyekündür. Binaenaleyh bir şey kal
mamıştır. Ne kadar rey verseler kanun için 
bir tesir yapmaz. Ve mevcut telâkki edilmez, 
Nizamııamei Daihilî sarihtir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim. 
usulü müzakere ve rey hakkında bir şey arz 
edeceğim. Makamı Riyasetten neticei âra teb
liğ edildikten sonra artık rey verilmez. Hal
buki simdi gördüm, reyler veriliyor. Reyler 
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yoklama addolunursa o başka. Fakat kanunun ı 
arasına tesir etmesin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz de usulü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Kabul ve 
ademikabul suretiyle reyler toplanıp meselenin 
anlaşılması lâzımdır. 

REİS -— Tâyini esami ile ekseriyet bulun
madı. Fakat şube ve encümenlerdeki içtimaa 
iştirak etmelerinden dolayı istihsali arada bu
rada bulunamıyan bâzı arkadaşlarımız vardır. 
Bunların kıstelyevmi doğru olmaz. Binaen
aleyh yeniden yoklama yapalım. Yeniden is
tihsali âra lâzımgelir. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz, 
arkadaşlardan şube ve encümenlerde bulunanlar 
vardı. Şimdi geldiler. Binaenaleyh ekseriyeti 
teinin ederler. Kabul veya ret suretiyle kanu
nu tekrar reye korsak kanunun müzakeresini 
intacetmiş oluruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında dört söz söyliyeceğim. (Gü
rültüler) (İsparta Mebusu Nadir Beye hita
ben) Nadir Bey siz Babıâüye gelir gibi gelip 
gidersin, bir kısmınız çan çalınır, burada bir 
saatte toplanmazsınız, bir kısmınız saat onda 
bastonunu alır, çıkar. Bu nedir? (Ayak patır
tıları) Efendiler, millet sizin başınıza bir tek
me vuracaktır, buna emin olunuz. 

REİS — Efendim, ret ve kabul suretiyle 
tekrar yoklama. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim, ben
deniz usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. 
Bir kanun reye vaz'edildikten sonra nisabı âra 
vâki olmazsa celsei âtiyeye talik etmek zaru
ridir. Binaenaleyh bir celsede bir kanun iki 
defa reye vaz'edilemez. Eğer yoklama adedi 
lâzım ise o başka. Fakat istihsali âra suretiy- H 
le olacaksa bu böyledir. Binaenaleyh celsei 
âtiyeye taliki doğru olacaktır. 

REİS — Efendim, bu kanunun istihsali ara
sını Nizamnamei Dahilî mucibince celsei âtiye
ye terk ediyorum. (Muvafık sesleri) 

9. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. .—• Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ciheti askeriye elinde bulunan lagar ve derman
sız öküzlerin bilâbedel fa/dr köylülere verilme
sine dair kanun teklifi ve Müdafaai Milliye ve \ 
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Muvasenei Maliye encümenleri ' mazbataları 
(2/392) 

REİS — Diğer bir kanunun müzakeresine 
geçiyoruz. Geçen gün tadil edilmek üzere, en
cümene vermiştik. Bugün geldi. 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
25 Kanunuevvel 1337 

Riyaseti Celileyc 
Ciheti askeriyeden muhtacini zürraa verile

cek hayvanatı bakariyeye dair kanunun mevcut 
takrirlere göre tadili Heyeti Ümumiyenin 
20 . XII . 1337 tarihli Celsesinde Müdafaai Mil
liye Encümenine havale buyurulmuştui Kanu
nu mezkûrun birinci ve ikinci maddeleri encü
menimizin 25 . XI I . 1337 tarihli içtimamda 
berveçhi âti tadil edilmiştir. 

MADDE L — Ordu cephe ve gerisinde bu
lunan bilûmum lagar hayvanatı bakariye ile es
babı mulhteliften dolayı gariben istifade temin 
edemiyeeek ve ademilüzumu Müdafaai Milliye 
Vekâletince tahakkuk eyliyecek olan dahilî 
memleketteki nakliyat riıerakizinde mevcut hay
vanatı bakariye ve fazla kağnı arabaları bilâ 
bedel muhtacini zürraa ve tercihan düşman is
tilâsından mutazarrır olmuş manatıktaki zür
raa verilir. 

MADDE 2. — Muayene ve tedabiri bâyta-
riye badelifa hayvanatı mezkûre; tevziat Hü
kümeti mülkiyece ifa edilmek üzere en yakın 
merakezdeki rüesayı memurini mülkiye emrine 
teslim edilecektir. Şu kadar ki, tevizatm hi
tamına kadar iaşeleri ciheti askeriyeden ifa 
olunur. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reis V. 
Amasya 

Ömer Lûtfi 
Mazbata Muharriri Kâtip 

Trabzon Karahisari Şarki 
Hüsrev Memduh Necdet 

i MADDE 1. — Ordu ve cephe gerisinde 
bulunan bilûmum lagar hayvanatı bakariye ile 
esbabı muhtelifeden dolayı kariben istifade 
temin edemiyeeek ve ademilüzumu Müdafaai 
Milliye Vekâletince tahakkuk eyliyecek olan 
dahilî memleketteki, nakliyat merakizinde 

i mevcut bulunan hayvanatı bakariye ve fazla 
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kağnı arabaları bilâbedel nmhtacini zürraa ve 
tercihan düşman istilâsından mutazarrır ol
muş manatıktaki zürraa verilir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, burada 
bir şey unutulmuş zannediyorum, Zayıf öküz
lerden ordunun istifade edemiyeceği aşikâr ol
duğu gibi merkep katarlarında da ordunun 
istifade edemiyeceği merkepler vardır. O mer
keplerden de işe yaramıyacakları tefrik edi
lip tevzi olunsa fena olmaz zannederim. (Pek 
muvafık sesleri) Binaenaleyh bu da noksan
dır. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Muhterem 
arkadaşlar ordunun millete karşı olan bu 
lûtfuna çok müteşekkirim. Bir defa zaten or
du milletten almıştır. Lâğar, hiçbir şeye yara
maz ve hiçbir iş görülmez bununla. Sanki bu 
bir lütuf mudur? Rica ederim. (Lütuf olduğunu 
siz söylediniz sesleri) Fakat bu lütuf; verece-
yi kadar almak üzere galiba, yani şu kadar 
verdim. Şimdi yine getirin Eğer bu böyle 
ise ben şimdiden bunu reddederim. Zararı yok, 
orduda kalsın. Şimdiye kadar geberttiği gibi 
yine gebertsin. (Alkışlar) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efen
dim, Heyeti Muhteremenizce kabul edilmiş 
bir takririm vardı. O da hasta olmıyan öküz
lerin .tevziine dairdi. Encümenin tesbit ettiği 
maddede zannederim buna dair bir kayıt yok
tur. Onun için tefsir makamında maruzatta bu
lunuyorum. (Hasta olan hayvanlar katiyen tevzi 
edilmesin.) buı bir, ikincisi kağnı arabaları hak
kında nazarı dikkati âlinizi celbedeceğim. 
Kağnı arabaları , buradan Şark hududumuza 
kadar, her yerde küme küme terk edilmiş
tir. Memleketlerine iade edilecek binlerce mu-

» hacirlerimiz vardır. GTeçen sene zannediyorum 
Sıhhiye Vekâleti araba tedarikinde çok müşkü
lâta mâruz kalmıştı. Bugün böyle hazır araba
larınız varken ne için muhacirine tahsis etmi
yorsunuz. Bunlar yalnız gitmez, öküzünü de 
tedarik eder. Bugün muhacirinin şevkine baş
ladığınız. zaman elinizde para dahi olsa araba 
bulamıyacaksımz. Binaenaleyh Sivas ve daha 
•ilerde bulunan arabaların kamilen muhacirine 
tahsis Duyurulmasını teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu ka
nunun verdiği miktarı, yani Müdafaai Milliye,. 
Vekâletinde ne kadar araba ye ne kadar zayıf 

. 1333 C : 2 
hayvanat vardır? Bunları nasıl anİıyacağizf 
Bu takdir edilecek bir meseledir. 

RİFAT B. (Tokad) — Arkadaşlar, dairei 
intihabiyemden gelirken, Çorum'a uğramış
tım. Çorum'da kalem reisiyle görüşürken (emir 
aldım, burada iki bin kağnı ve dört bin öküz 
depo edilmiştir. Ayda 400 ton saman veriyo
rum. Fakat her halde baharda bir tanesi kal
maz) dedi. Mamafih bahara, çıkacağını ümid-
etmem. Ben yazdım yazdım, bir cevap çıkmadı; 
her halde rica ederim, siz bu veziyeti söyleyin, 
anlatın. Ya öküzleri köylüye versinler, veyahut 
iaşesini temin etsinler. Tekâlifi milliyenin ar
palarını tamamen yedirdim. Bundan sonra ye
direcek arpa, falan da yoktur. Saman almak 
mecburiyetinde kalacağım, diyordu., Birazını da ' 
meceanen beslemek üzere köylülere dağıtmış. 
Sonra «kıhnçlar» dada dört yüz at, hastane na
mına diye oraya doldurulmuş, memurları diyor
lar ki «bizim bu atlara saman ,ve arpa getirmek 
için vasıtamız yoktur. Bâzan köylüden araba 
alıp arpa, saman tedarik ediyoruz, bâzan yiye-' 
çekleri tükeniyor ve vesait buluncaya kadar 
da hayvanlar aç kalıyor. Bunlar bu suretle hep 
ölecektir» diyorlar. Heyeti muhteremeden rica 
ederim. Kümçlar hayvan hastanesinde bulunan 
bu atları da köylülere tevzi etsinler. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib.) — 
Çokları sakattır. Sağlamlarını da berbat eder. 

RİFAT B. (Devamla) — Sakat olmıyanları 
da var. Her halde .bu lagar tâbiri de kaldırılır
sa daha iyi olur. Çünkü diğerleri de yarın la
gar olacak. Bilaistisna hepsi verilsin. 

ALÎ RİZA B. (İstanbul) —Efendim, Veh- , 
bi Efendi Hazretlerinin merkepler hakkındaki 
teklifini encümence de muvafık buluyoruz. 
Merkeplerin de tabiî lagar hayvanatı bakariye 
meyanında zürraa tevzii hususunu tensip ve 
temin edeceğiz. Lagar hayvanat meselesi bitta
bi Müdafaa! Milliye Vekâleti heyeti baytariye-
since muayene neticesinde taayyün edecek mese
ledir. Heyeti baytariye hangi hayvanatın lagar 
olduğuna dair rapor verirse tabiî bu kanunun 
ahkâmı o hayvan hakkında tatbik olunur. Yoksa 
heyeti baytariye raporuna istinadettirilmeksizin 
şüphesiz tevziat yapılmaz. Sonra halihazırda ve
bayı bakari olmak dolayısiyle bu hayvanatın te
davilerinden sonra ehli ziraate itası meselesi ile
ri sürülüyor ki, vebayı bakari ile musap hayvanat 

- m -



1 : 140 5.1 
zaten tecridedilmiştir. Ve bunların tecrit müdde
ti bitmedikçe ehli ziraate tevzii mevzuubahsola-
maz. Bundan dolayı bu kanuna böyle bir kayıt 
ilâvesine lüzum yok gibidir. Encümenin mütalâ
ası İrandan ibarettir. (Lagar atlar hakkında, ses
leri) Bu da Encümence kabul olunabilir. 

TI.7NALI HİLMİ B. (Bolu) — Harici mem
leket nedir? 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bu zait değil
dir. Bir tâbiri mahsustur. Ve bu suretle ifadesi 
zaruridir. 

IIAĞIP B. (Kütahya) — Efendim Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri de buradadır ve 
zannediyorum ki, esasen Müdafaai Milliye Vekâ
letince bu hayvanatın ahaliye tevzii takarrür et-

• miş ve belki nki aydan beri de ahaliye meecanen 
tevziine devam olunuyor. Bendenize kalırsa mü
zakere edilmesi iktiza eden mesele bu değildir. 
Müdafaai Milliye Vekâleti emrinde bulunan sair 
hayvanat da günden güne lagar oluyor. Ve iaşe
leri lâyıkiyle temin edilemiyor. Binaenaleyh 
"zaten lagar olan hayvanat, Müdafaai Milliye Ve
kâletince tevzi edilmekte olduğundan, bari bugün 
elde bulunan hayvanatın yarın lagar olmamasını 
temin için Meclis bir çare düşünmelidir. Yoksa 
Müdafaai Milliye Vekâleti zaten meecanen lagar 
hayvanatı bakariye tevziatında bulunmaktadır. 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Lagar hayva
natı ordudan toplayıp da tevzi etmek ciheti tat-
bikıyesi itibariyle şayanı dikkattir. Zaten hay
vanat lagar olduğu için, eğer. bunları daha uzak 
kazalara sevk edecek olurlarsa her halde nısfın
dan fazlası da elden çıkar. Nitekim hayvanat 
bidayeten toplanırken de aynı hal vâki olmuştur. 
Esas birtakım hazırlıklar yapılmadığı halde hay
vanatı topladılar. Ve idare edemiyecek naehil 
ellere verdiler ve iaşeleri de lâyikiyle temin edi
lemediği için ilk toplandıkları günden itibaren 
bu hayvanat zayıf düşmeye başlamıştır. Şimdi 
de bu zayıf hayvanatı yeniden aynı veçhile bir
kaç askerin eline angariye makamında vererek, 
tevzi ve uzak kazalara şevkine teşebbüs olunacak
sa yarısından fazlası da yollarda zayi olacaktır. 
Onun için orduda bulunan zayıf hayvanatın bil
hassa orduya yakın kazalara tevzi edilmesi da
ha muvafık olacağı fikrindeyim. 

ALÎ RIZAB. (İstanbul) — Encümen bu nok-
tai nazardan o maddei kanuniyeye bir kayıt 
koymuştur ki, o da «tercihan istilâ görmüş kar-
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yeler ahalisine verikeektir.» Kaydıdır. Yani 
uzak kazalara tevzi mecburiyetini tevlidetme-
mek için bu esas kabul edilmiştir. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendiler bugüa 
cephede ve cephe gerisinde bulunan gerek hay> 
vanatı bakariye ve gerek hayvanatı feresiye ma
lûmunuzdur ki, tekâlifi milliye suretiyle ve maz
bata mukabilinde ahaliden alınmıştır. Her yerde 
vesaiti nakliyenin dörtde biri mazbata mukabi
linde toplandı, alındı. Binaenaleyh bu toplanı
lan hayvanatı bakariye ve feresiyenin bir kısmı 
cephe gerisinde öbür kısmı da bulunduğu mem
leketlerde ciheti askeriyenin elindedir. Kanun
da da deniliyor ki; bu hayvanat muhacirine ve 
muhtacine verilecektir. Halbuki bunlar mahal
linde, zaten muhtaçlardan alındı, ve ihtimal öl-
miyen ve sağ kalan hayvanatın sahipleri de ora
dadır. Bendenize kalırsa eğer cephe gerisinde 
bu hayvanatın sahibi hakikilerini bulmak müm
kün ise bu hayvanatı onlara vermeli. Aksi tak
dirde muhacirine tevzi etmeli. Zeydin malını 
amre vermiye ne salâhiyetimiz.var? 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) —• Teklifiniz şayanı 
temennidir, Fakat kabili tatbik değildir. 

DURSUN B. (Devamla) — Bunun için ne 
kanun yapılacak? Bunun mazbata mukabilinde 
bedeli verilmiş değildir. Ciheti askeriye onu top
lamıştır. Binaenaleyh şuna buna ve muhatacine 
vereceğiz demek, bir haksızlıktır. Bunların sa
hibi hakikileri duruyor. Onlara verilmelidir, 
Eğer sahibi haldkileri bulunmuyorsa onu da 
malları kaybolan köylüler vardır ki, bunları on
lara vermeli ve Hükümet bu suretle borcunu 
tediye etmelidir. Sonra bu hayvanattan cephe 
gerilerinde, ezcümle Rifat Bey biraderimiz an
lattı, dört bin kadar hayvanatı ' bakariye Ço
rum'da duruyor bunlar hep kötürüm, işe yara
mıyor. Kırk elli asker onların muhafazasına me
mur.... Her gün üç beş bin kilo arpa, o nispette 
saman beyhude heder olup gidiyor. Bunun müs
tacel en sahiplerine vermeli ve bu meseleyi ka
patmalı. Ve tevziat esnasında bir de komisyon 
teşekkül etmeli, eşhasa ilmühaber mukabilinde 
verilmelidir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir şey 
uy/, edeceğim. Müsaade buyurulursa Dursun. .Be
yin sözleri belki arkadaşlarımıza tesir etmiştir. 
Efendim malûmuâliniz hayvanat alınırken yüz
de yirmisi almdı. O zaman alınırken iki çift öküz 
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alınmış ise bütün köylü onun parasını toplamış, 
vermiştir. Halbuki bu sefer sahibine verilirse la
gar hayvanatın nasıl içinden çıkılır. 

REÎS — Efendim mesele taayyün etti. Mü
zakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim dört takrir var. Hoca Vehbi Efendi, 
merkeplerin ilâvesini teklif ediyor. (Kabul ses
leri) Encümen de kabul ediyor. Sonra Rifat 
Efendi de lagar atların da ilâvesini teklif, edi
yor. Ve encümen de muvafakat ediyor. Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin de, kağnıların ter-
eihan muhacirine verilmek ve bedelleri sonra 
mahsubedilmek üzere Sıhhiye Vekâleti emrine 
verilmesine dair teklifi var. 

BİR MEBUS BEY — Efendim lagar hayvan 
kelimesine merkep ve deve de dâhil değil mi? 

REÎS — Bakariye tâbiri var efendim. 

HASAN BÂSRÎ B. (Karesi) — Reis Bey hay
vanatı bakariye kelimesi kalksın da hayvanat 
denilsin. 

ABlDÎN B. (Lâzistan) — Efendim benim 
takririm var. 

REÎS — Efendim bir teklif var. Lâğar hay
van tâbiri ile iktifa edilerek merkep, at, sığır 
hepsi ithal edilsin deniyor. Bu teklifi kabu eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim bunların muhacirine verilip veril
memek meselesi yahut Sıhhiye Vekâletine tevdii 
hakkında Operatör Emin Beyin bir takriri var 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Bu maddeye berveçhi zir fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. 5 Kânunuevvel 1337 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Kağnı arabalariyle hasta olmıyan ve ordıı 
işine yaramıyan her nevi hayvanat evvelemirde 
vilâyatı Şarkiye muhaeirininin şevkine kifayet 
edecek miktarda tefrik edilip Sıhhiye Vekâleti 
emrine verilecek ve takdir edilecek bedelleri 
muhacirin tahsisatından mahsubedilecektir. 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

I Efendim bir takrir daha var, Abidm Beyin. 
I Diyor ki, bu kadar hayvanat orduda mahvolmuş-
I tur. Ahalinin işine yaramıyacaktır. Yine ordu

da kalsın diyor. (Ret sesleri) Efendim maddei 
I asliyeyi tadil veçhile reye arz edeceğim : 

Ciheti askeriye emrinde bulunan lagar hayva
natın bilâbedel muhtacini zürraa itası hakkında 

Kanun 

I MADDE 1. — Ordu cephe ve gerisinde bulu-
I nan bilûmum lagar hayvanat ile esbabı muhteli-

feden dolayı kariben istifade temin edemiyecek 
I ve ademilüzumıı Müdafaa! Milliye Vekâletince 
I tahakkuk eyliyecek olan dâhili memleketteki 
I nakliyat merakizinde mevcut hayvanat ve fazla 
I kağnı arabaları bilâbedel muhtacini zürraa ve 
I tercihan düşman istilâsından mutazarrır olmuş 
I manatıktaki zürraa verilir. 
I REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler 
I lütfen elini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Muayene ve tedabiri baytariye 
I badelifa hayvanatı mezkûre, tevziat hükümeti 
j mülkiyece ifa edilmek üzere en yakın merakiz-
I deki rüesayı memurini mülkiye emrine teslim 
I edilecektir. Şu kadar ki, tevziatın hitamına ka-
I dar iaşeleri ciheti askeriyeden ifa olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
I elini kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu tevziatın ifası için hükü
metçe bir nizamname yapılacaktır. (Bu madde
ye lüzum yoktur sesleri) 

I REİS — Bu maddenin tayyını kabul edenler 
I lütfen elini kaldırsın. Tayyı kabul edilmiştir. 

Efendim dördüncü madde, üçüncü madde olu-
J yor. 

MADDE 3. --'- İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
1 elini kaldırsın (Kabul sesleri) Kabul edilmiştir. 
j Efendim beşinci madde, dördüncü oluyor. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye, Maliye ve Dahiliye ve İktisat Ve
killeri memurdur. 

REİ& — Maddeyi kabul edenler lütfen elini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini kabul 
I edenler elini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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Deminki yoklama neticesinde nisabı ekseri

yet hâsıl olmamıştı. Ahiren bilâfâsıla on dokuz 
arkadaşımız şubeden, encümenden gelerek reye 
iştirak ettiler. Halbuki bu arkadaşlar gelmezden 
evvel kıstelyevm icrası hususunda karar vardır. 
Binaenaleyh bu on dokuz arkadaşın esamisi mev-
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cuttur. Bunlar hakkında kıstelyevmin icra edil
memesini kabul edenler lütfen elini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat bir de içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat 5,20 sonra) 

T. & M. M, Matbaan 



â- SAYISI s 6 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Asker firarilerinin affına dair kanun teklifi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası, İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olan
ların leyalii mübareke hürmetine affedilmeleri hakkında kanun teklifi ve Adliye, Dahiliye encü
menleri mazbataları (2/210), Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mahkuminden bâzılarının bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hakkında kanun teklifi (2/218), Malatya Mebusu Sıdkı Bey ve rüfe-
kasının, Ceraimi âdiye ashabının affı hakkında kanun teklifi (2/320 mükerrer), Ergani Mebusu 
Sırn Bey ve 28 refikinin, Büyük Millet Meclisinin tarihi teşekkülü olan 23 Nisan 1336 tarihine 
kadar derecatı muhtelif ede mahkum odan eşhasın aflanna dair kanun teklif i, Evrakı işgal sahasın
da kalan mahkûmlarla maznunlar hakkında kanun lâyihası, Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûminin aflanna ve İşgal olunan mahaller ahalisinden maznun ve müttehem olan 
cünha ve cinayet erbabı haklarında hukuku umumiye dâvasının teciline dair kanun lâyihası ve Ad

liye Encümeni mazbatası 

• Büyük Millet Meclisi Riyaseti ..Celilerine., 

Cevabı Feyyazı Mutlakın .inayeti, kahraman milletimizin azim ve metanetiylle lehimize netice
lenen Ermeni Cumhuriyeti Harbi bütün Müslüman halkımız üzerinde pek büyük bir hissi meserret 
uyandırdığı gibi Garp Cephesi müdafileri, bulunan diğer kahraman evlâtlarımızda da katı bir ümidi 
zafer, hakiki bir fikri sebat''nasıl'eylemiş olduğu tezkâra şayan bir keyfiyei şükrandır. Bundan 
başka şü zaferi şükran 'istanbul'daki bir kısım edaninin delaletiyle İngilizlerin, Yunanlıların zayıf 
kalbli, mütereddit fikirli birkaç asker firarileri üzerinde yaptıkları propaganda ve ifsadatı da 
mahıv ve izale eylemiş ve binnetice bir eseri nedamet ve intibah hâsıl etmiş olduğu da vârestei 
iştibahtır. * 
} İşbu zaferi sürür ve intihaba mükâfaten kıtasından cehaletleri dolaynsiyle ayrılmış ve fakat 
hiçbir cürüm ve cinayet irtikâbetmemekle beraber vatana fatrı sadakatleri hasebiyle de silâhlannı 
hüsnü. muhafaza etmiş bulunan mevkuf, gayrimevkuf, asker firarilerinin son olmak üzere aflariyle 
hemen kıtalarına iltihak ettirilmesini teklif eylerim.: 

* • : . . . . . ' . 11 Kânunuevvel 1336 
Erzurum 

Salih 

"' Af kanunu teklifi 

edenler cezadan affolunmuştur. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye Vekâleti memurdur. 

Müdafaai Milliye- Encümeni mazbatası 
Firarilerin affı hakkında Erzurum Mebusu cümenine havale Duyurulan ve encümeni mezku-

Salih Efendi tarafından verilip Heyeti Umumi- rum 22 Kânunuevvel 1336 tarih ve 132 No. lu 
yece 14 Kânunuevvel 1336 tarihinde Lâyiha En- mazbatası üzerine 1 Kânunusani 1337 tarihinde 

MADDE 1. — Her ne* esbaba mebni olursa 
olsun kıtasından ayrılmış ve fakat hiçbir cü
rüm irtikâbetmemiş olan asker firarilerinden 
derdest edilenler veya nedametleri hasebiyle ta
rihi ilânından bilitibar yirmi beş gün zarfında 
mensuboldukları ahzıasker şuabatma dehalet 



encümenimize verilen teklifi kanuni 23.1.1337 
tarihinde inikadeden encümenimizde mütalâa 
ve tetkik edildi. 

Affı umumi ilânının tevali ve tekerrürünün 
kanunun nüfuz ve mehabetine mütezayit bir su
rette zarar iras edeceği pek tabiîdir. Firar cür-
münü irtikâbedenlerin tecziyesinden beklenilen 
gaye de hiç şüphesiz mücrimin şahsan müteneb-
bih ve emssftine bir ibret olması suretiyle ordu
nun mevcudunu ve kuvvetini halelden vikaye et
mektir. Esasen kavanini cezaiyenin hikmeti vü
cudu da elbette efradı millete ceza etmek değil 
bilâkis cezayı mucip harekâta tasaddiyi meney-
lemekten ibarettir. Büyük Millet Meclisi giriş
tiği bu mukaddes istiklâl mücahedesinde henüz 
şâmil bir affı umumi ilân etmiş değildir. İstik
lâl mahakimi beyannameleriyle vâki tebligatı 
salife sırf bu mıntakalara aidolmak ve mahaki
mi mezkûrenin mukaddemei faaliyetleri cümlesin
den bulunmak itibariyle tamamen mahiyeti hu-
susiyeyi haiz bulunmakta olduğundan bu mana-
tık haricinde kalan aksamı memlekete ademiteş-
mili tezini adalet noktai nazarından bir boşluk 

Af kanunu 
MADDE 1 — Yalnız firar cürmünü irtikâp | 

veya tebdilhava ve mezuniyet veya memuriyet 
müddetlerini bir ay tecavüz ettirmiş olan silâh-
endazandan tarihi tebliğden itibaren on beş 
gün zarfında nadimen dehalet edenler affolun-
muştur. j 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden | 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi, İstiklâl mahkemeleri ve Müda-
faai Milliye Vekâleti memurdur. 

Müdafaa! Milliye E. Reisi Mazbata Muharriri 
Bolu Trabzon 

Yusuf İzzet Hüsrev J 

tevlideylemiştir. Şark Ordumuzun Kars'ın süku
tiyle tetevvüeeyliyen taarruzatı kahramananesi-
nin Ermenistan sulhunu müntiçolmasi; Garb 
cephemizin İnönü meydan muharebesinde Yu
nan ordusuna karşı ihraz eylediği muzafferiyatı 
azîme gibi iki büyük mesut ye tarihî vaka Bü
yük Millet Meclisine hayat ve istikbalini yedi-
müşfik ve adaletine tevdi ve emanet etmiş bu
lunan mübarek milletimize karşı ruhu hakiki 
ve samimîsini izhar için cidden en münasip bir 
fırsat teşkil eylemektedir. İşte bu mütalâaya 

binaendir ki encümenimiz ilk defaya mahsus ol
mak üzere firarilerin affını muvafık görmekte
dir. Ve bu maksatla tadilen kaleme aldığı lâyi
ha! kanuniyeyi Heyeti Umumiyei Celilenin na
zarı tasvibine arz eylemektedir. 

Kanunun kabulü takdirinde Müdafaai Milli
ye Vekâletinin kısaca bir beyanname ile mille
te bu kanunun neşrin* saikı hakiki ne olduğu
nu neşir ve ilân eylemesi lüzumlu görülmekte
dir. Müstacelen Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere Makamı Riyasete takdim kılınır. 

lâyiham 

Kâtip Âza Âza 
Bayezid Gene Cebelibereket 
Dr. Refik Ali Yâmf îhsan 

Âza Âza Âza 
Erzurum Eskişehir Aymtab 

Salih Eyub Sabri Kîlınç Ali 

Âza 
Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

(_ S, Sayışı : 6 ) 
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Riyaseti Celileye 

Af Kanunu Esbabı Mueibesi 

Mücriminin efâli mürtekibelerine göre cezalarını hafif veya şedit bir surette tahdideden hükü
metler, esnayı muhakemede delâilini maznunların lehine tefsire çalıştıkları gibi mahkûmiyetten 
sonra da mutlaka onların tehzibi ahlâklarına yanyacak ve halâslarını mütaakıp muhitleri için birer 
nâfi uzuv haline gelebilecek evsafı iktisaplarına çalışmakta ve onlara ahara iyilik etmek lezzetini 
tattırmak ve mazarrat ikamdaki maddi ve mânevi mesuliyetlere karşı içtinap ve heeayip hisleri tel
kin eylemek vazaifini duymakta olduklarından mahkûmiyet müddetlerinden bir kısmının affı sure
tiyle ibrazı meali de nümunei imtisal teşkilini, düsturları arasına koymuşlardır. Bizde de bu mua
mele kanuni bir şekilde müdevven olmamakla beraber geçmiş padişahlarımızın eyyamı mübarekeye 
müsadifiyet vesaili mübarekesiyle mahkûmini anane şeklinde af buyurdukları mesbuk bulunmakta 
ise de şu şekil hususiyeti itibariyle devlet namına bir tedbir mahiyetinde görülmediğinden Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti namına böyle bir kanun vaz'ına ve affa vesile gösterilen eyyamın umum -
ehli tevhide idraki baisi sürür ve ibtihacolan Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin doğdukları 
mübarek gün ile mahiyeti ulviye ve siyasiyesi, ehemmiyeti tarihiyesi cihanca müsellem bulunan Hü
kümeti Miliiyemizi kurduğumuz gün ve Ramazan Bayramının yevmi müsadifini iraede ve veeaibi 
diniye ve vataniyei riayet mecburiyeti duydum. Bu icap ve endişeye göre mücriminden eyyamı mü 
barekei mezkûre şerefine her sene sülüsam, müddeti cezaiyelerini ikmal edenlerin affa mazhari
yetleri hakkında tanzim eylediğim kanun müsveddesini Heyeti Celilenin tenkid ve tasdikine arz 
eylerim. , 

1 m-^-Â\r. ' l z m i t 

•&..;>.<:!• Sırrı 

Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Siyaset ve iffetşikenlik mesai
linden gayrı efal dolayısiyle mahkûm edilmiş 
eşhastan sülüsam müddeti cezaiyelerini ikmal 
edenlerin Peygamber Efendimizin doğdukları 
ve Büyük Miület Meclisi Hükümetinin kuruldu
ğu günler ile Ramazan Bayramı şerefine bakı-
yei müddeti cezaiyeleri mafu addolunarak rüe-
sayı memurini mülkiye ile mahallî müddeiumu

milerinin ve en büyük askerî kumandanın ne
zaretleri altında hemen tahliye olunurlar. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Adliye ve Müdafaai Milliye* Vekâletle
ri memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

Sülüsam müddeti cezaiyelerini ikmal edenle
rin aflarma dair îzmit Mebusu Sırrı Beyin 17 
Kânunusani 1337 tarihli teklifi kanunisi tetkik 
ve mütalâa olundu. 

Bu gibi aflar faide yerine zararlar tevlidetti-
ği emsali adidesiyle müspet olduğundan lâyihai 
mezkûre eneümenimizee şayanı kabul görüleme
mekle reddi toilittifak tensibolunarak Heyeti 

Umumiyeye teklif olunur. 

Reis namına 
Sinob 

Mehmed Şevket 

Âza Âza 
Erzurum Yozgad 

Hüseyin Avni Rıza 

25 Şubat 1337 

Âza 
Kângırı 

Neşet Nâzım 

Âza 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

( S. Barısı : 6 ) 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

' Riyaseti Celileye 

Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden fiye t Heyeti Umümiyeye de arz olunur. 
mahkûminin aflarma dair İzmit Mebusu' Sırri • 13 Mart 1337 
Beyin 17 Kânunusani 1337 tarihli teklifi kanu- Dahiliye Encümeni; Mazbata •Muharriri 
nişi Adliye Encümeninin 25 Şubat 1337 tarihli Reisi Humdi 
mazbatası encümenimizde tetkik ve mütalâa Mazhar Müfid 
olundu. Kâtip Âza 

Memleket için her zaman menfaat yerine Kayseri •—-——— 
mazarat tevlidetmiş olan (Af) lalın bilhassa bu Ahmed Hilmi ! • 
tarzda bir kanun şeklinde kabulü heıiı hikmeti Âza Âza 
idare, hem hikmeti cezaiye noktai nazarından Kayseri -———;—* 
katiyen gayricaizdir/ Son birkaç sene zarfında ÂUf 
defatle tatbik ve tecrübe edilmiş ve pek elînı Âza Âza 
neticeler vermiş olan bu usulün memlekettte şe- •.———— Van 
kavetin ne suretle tezayüdüne badi olduğu aza- • • Haydar 
dei izah bulunduğundan netayici muzırre tevlid- Âza 
edeceği şüphesiz görülmekle işbu af teklifinin Karesi 
encümeııimizce reddi tensibedilmiş olmakla key- Hacim Muhiddin 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Noksanii terbiye ve saikai cehletleri dolayısiyle huzuru beşeri ihlâl, hemcinsini mutazarrır 
eyliyen ashabı seyyiatm ıslahı ahval ve intibahlarına karşı müstahak oldukları cezanın tâyini hu
susunda ihmalkâr olmıyan milleti muazzaınamız bazan da ulvi bir düşünce ilhamiyle bir kısım 
mücriminin vatani gayelere matuf olmıyan cezalarının affını dahi. yine cezayı zımni telâkki ve Cena
bı Rabbülâleminin (ve in tafû) âyeti celile ve sünneti, car iye i ilâhiyesine ittibaen af ve safh ile mua
mele yapılmasını de'lei kadimi insaniyete ve hassaten mezayayı islâmiyemizden addettiği yârestei 
arz ve beyandır. 

Binaberim kavanin cezaiyenin hikmeti tatbiki ise mücrimini öldürücü ve beşerî menafimden 
ebediyen uzaklaştırıcı bir maksada müpteni olmayıp bilâkis cezayı mucip harekâta tasaddiden 
ve fena itiyattan meni ve mücrimin tehzibi ahlâkıvc ibreti müessire keyfiyetinden ibarettir. Bugün
kü hapsanelerimizi adeden istiksar edilecek derecede olan sükkâninin hâli pürm^lâline gelince : 
Heyeti Muhteremenin malûmuâlileri bulunduğu veçhile bu binlerce insan sürüsünün bir kısmı âza
mi garazı şahsi, iftira ve kısmı diğeri ise ademiidrak. cehalet, hiddet, tehevvür, işsizlik, hukukunu mü-
dafaasızlık yüzünden mâruzu sefalet oldukları ilıtimalât-ınm mevcudiyetiyle beraber şüphesiz ki, bu
gün yüzde doksanı da ıslahı hal eylemişlerdir. ""' *"*""' s *«"•••# "s**.?**: 

Muhterem milletimizin müdafaai vatan uğrunda gösterdikleri' fedakârlığa mağfuren bir azim- ve 
imanla meydanı mücahedeye atılmış olan Büyük Millet Meclisi giriştiği bu mukaddes istiklâl'mücade
lesinde henüz vâsi bir af da ilân etmemiş olduğundan mütekarribülhulul iydi adhada ve lehülhamt 
gayei milliyemizin berveçhi matlup gün begün inkişaf etmekte olduğu şu anı mühimde Meclisi Âlii 
Millî ve milleti muazzamamn refet ve atıfetkârisini ilânen bir kısım mahkûminin afları hakkında ber
veçhi zir mevaddı kanııniyenin kabulünü teklif eylerim. • 

24 Haziran 1337 
"'••'l' ; ' •• ' ' • v E r z u r u m '•'••;: 

Salih 

(S . Sayısr: 6 ) 
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Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Fiilişeni mahkûmini müstes
na olmak üzere hiyaneti vataniye ve katil ce-
zalariyle mahkûm olanlardan nısıf cezala
rını ikmal eylemiş olanlarla süveri saire ile 

"cinayetle mahkûm olanlardan müddeti ceza-
iyelerinin sülüsünü ikmal eylemiş bulunanla
rın bakıyei müddeti eezaiyeleri, cünha ve 
kabahatle mahkûm olanların bakıyei cezaiye-

adha vesilei mübeccelesiyle affe-

— işbu kanun 1339 senei hicri-
iydi adhanm birinci gününden 

leri iydi 
dilmiştir. 

MADDE 2. 
yesine müsadif 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Ad
liye, Müdafaai Milliye, Dahiliye vekilleri me
murdu?. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sırf ceraimi âdiyeden dolayı mahkûm ve mahpus edilmiş hapishanelerimizde binlerce kimseler 
mevcut bulunuyor. Nazariyatı ceza erbabınca vaz'edilmiş desatiri içtimaiyeye nazaran ceza her hal
de bir şahsın cemiyeti beşeriye haricinde külliyen metruk ve mühmel ve hattâ âtıl ve bâtıl bırakıl
ması demek olmayıp yalnız bir ferdin mücerret işlemiş olduğu cürüm dolayısiyle onun tehzibi 
ahlâk ve tashihi ahval etmesi için muktezi tedabir ve kuyudu insani ile mukayyedolmak üzere yine 
cemiyeti beşeriyeye nafi bir halde tecrit ve tecziye edilmesinden ibaret bulunmasına ve halbuki bu
gün mevcut binlerce mahkûmin meyanıııda ya saikai cehaletle veyahut tehevvürle ikayi cürmetmiş 
veya kizip ve iftira yüzünden mahkûm olmuş ve halen ve istikbalden cemiyeti beşeriyece ve bahu
sus içinde bulunduğumuz fevkalâde ahval karşısında vatan ve milletçe kendilerinden fayda bekle
nebilecek birçok eşhas mevcut bulunmasına binaen hem bunların tehzip ve tashihi ahlâklarına sebeb-
olmak ve hem de vatanın efradı milletten âzami hizmet beklediği şu zamanda bunlardan da meh-
maemken ve aledderecat temini istifade edilebilmek için ceraimi siyasiye ve hiyaneti vataniye ve İlet
ki ırz erbabı müstesna olmak şartiyle alelûmum ceraimi sairei âdiyeden mahkûm bulunanların affı 
ve tarihi aftan mukadderiı ikaı ceraim edip de henüz haklarında tahkikat ve muhakemat icra ve 

tevkifleri icabeden kesanm da binnetice yine işbu aftan müs-
tefidolmaları şartiyle haklarındaki taıkikat ve muhakematm gayrimevkuf olarak icrası ve affolu
nan kesandan mükellefiyeti askeriye dâhilinde bulunanların dahi kıtaatına şevkleri zımnında ci-

karar ittihaz buyurulmasmı Heyeti Celilenize arz ve merbut 
26 Haziran 133? 

heti askeriyeye teslimlerine dair bir 
lâyihai kanuniyeyi teklif eyleriz. 

MADDE 1. — Ceraimi siyasiye, hiyaneti va
taniye ve hetki ırz erbabı müstesna olmak üze
re ceraimi saireden mahkûm olan bilcümle ke-
sanın mMıkûmiyeİTİ eezaiyeleri affedilımişttir. 
Binaenaleyh bu kabil eşhas her mı halde der
hal tahliye edilecek ve bunlardan mükellefiyeti 

Malatya 
Sıdkı 

Maraş 
Hasib 

Eskişehir 
Hacı Mehmed 

Erzurum 
Salih: 

Elâziz 
Muhiddin 

Tokad 
İzzet 1 

Gene 
Hamdi 

Gene 
Celâl 

Siverek 
'ekir Sıdln 

Kırşehir 
Sadık 

Mardin 
Necib 

Mardin 
Derviş 

Elâziz 
Feyzi 

Ergani 
Mahmud 

Gazianteb 
Ragıb 

Bursa 
Şeyh Servet 

Dersim 
Diyab 

Batum 
Ahmed Nureddin 

iffı uynumi kanun teklifi 

askeriye dâhilinde olanlar hizmeti askeriyele
rini ifa zımmmda kıtaata sevk olunacaklardır. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meriye
tinden akdem cürüm işleyip de henüz hakların
da takibat ve tahkikat ve muhakemat icra edil-

(S. Sayısı: 6 ) 
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memiş A'eyahut muamelâtı nıezkûne ikmal olu
namamış olan kesan da i§bu 'kanundan müste-
fidolaeaklar ve §u kadar ki, haklarında gayri-
mevkuf olarak muamele ve muhakeme icra edi
lecektir. 

MADDE 3. — i§(bu af hukuku şahsiyeye Sâ

ri ve şâmil değildir. Aynı zamanda mahkûmiye
tin mabihilinbiası olan cürüm de tekerrüre esas 
ittihaz edilecektir. 

MADDE 4. — Her mahalde tarihi neşrinden 
itibaren m<er'i ve muteber elan işbu kanunun 
icrasına Adliye Vekili memurdur. 

B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Büyük Millet Meclisinin tarilhi teşekkülü olan 23 Nisan 1336 tarihinin eyadi müliyeden olma
sına ve bu yevmi mübeecelin hâtırai tevkiri bu suretle de şayanı takdis bulunmasına binaen işbu 
lâyihai kanuniyenin müstaceldi mevkii müzakereye vaz'ını arz ve teklif eylçrim. 

>0 Kânunuevvel 1337 

Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisinin tari
hi teşekkülü olan 23 Nisan 1336 tarihine kadar 
derecatı muhtelifede mahkûm olan eşhas - hu
kuku şahsiye baki olmak üzere - affedilmiş]er
dir. 

MADDE 2. — Hükümleri henüz kesbi kati
yet etmiyen veyahut haklarında henüz tahkikat 
icra edilmekte bulunan eşhas dahi - kezalik hu
kuku şahsiye baki kalmak üzere - bu aftan müs-
tefidolacaklardır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteber ve icrasına Adliye Vekili memurdur. 
Ergani Mebusu Ergani Muş 

Sırrı Hakkı Abdülgani 
Bitlis Siverek Çorum 

Yusuf Ziya Hamdi Haşini 

Van 
Hakkı 

Bitlis 
M. Arif 

Bitlis 
//. Hayri 

Ertuğrul 
Necib 

Malatya 
Hacı Garib 

Gümüşane 
Okunamadı 

Elâziz 
Feyzi 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Bayezid 
Şevket 

Dersim 
Mustafa 

Çorum 

Mardin 
Midhat 

Bitlis 
Vehbi 

Hakkâri 
Mehmed Tufan 

Gazianteb 
Dursun Abdtırrdfıman Lâmi 

Ergani 
Emin 

Gene 
Dr. Haydar 

Ergani 
Okunamadı 

Mardin 
Derviş 

Bitlis 
Derviş 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ahiren işgale uğnyan mahallerden dâhile .sevk edilen malıkûmin hakkında kaleme alınarak İc
ra Vekilleri Heyetinin 27. X I . 1337 tarihindeki ictimamda kabul olunan lâyihai kanuniye ve es
babı mucibe lâyihası rapten takdim kılındı. Muktazi muamelenin ifasiyle neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını istirham ederim efendini. 

27 . X I . 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

(S . Sayısı : € ) 
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Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Ahiren işgale uğrıyan Kütahya, Eskişehir; Karahisan Sahib ve sair mahal hapisanelerinde 
bulunan mevkufin ve mahkûminin dâhile şevkleri icra edilebilmiş ise de bunlara ait evrakı esa
siye ve kuyudatı sairenin bir kısmı nakledilemediği gibi bir kısmı da Ihini nakilde her nasılsa 
zıyaa uğradığı ve binaenaleyh dâhilde muhtelif mahaller hapsanelerine sevk ve izam edilip (.ta
rihi işgale kadar hükümleri kesbi katiyet etmemiş veya haklarında henüz hüküm sâdır olmamış 
olan mahkûmin ve mevkufin için bir muamelei kanuniye ifasına esas olabilecek derecede vesa
ik ve kuyudu resmiye halen elde meveudolmamasma ve Usulü Muhakeı'natı Cezaiye Kanununun 
babı râbiinin faslı sâdisinde muharrer ahkâm dairesinde muamele ifası da adimülimkân bulun
masına ve bu gibilerin âtii karipte ahvalin inkişafına intizaren bilâmuamele hali mevkufiyet ve 
mahpusiyette bırakılmaları lâzimei adalet ve nasfât mefhumu hüküm-eltle ıgayrikafbiii telif olduğu 
gibi cinayet mahkûmin ve mevkufin'in bilâkaydüşart serbest bırakılmaları dahi rehini cevaz ola-
mıyacağı »arz ve izaâıtan azade olmasına mebni ahvali ve vaziyeti (haziranın Iteveîlüdettiği zaruret 
üzerine idam ve müebbet kürek cezasiyle mahkûm olanlar veya maznun bulunanlardan maada 
hûkümlerii (ke'sibi katiyet etmiyen 'diğer cinayet mahkûmini ve <mevkufini (bâzı kuyut ve surat 
vaz'ı esası kabul ed.iler.eik ^erek 'bunların ve gerekse cünha maznunları ile hükümleri kesibi ka
tiyet eylememliş olan cünha ımalhkûmlininin i'mkânı italkip hâsıl oilduğunida /tecdidi 'talkifbaft olunmak 
üzere tahliye e'dilmelerin'e dair beş maddelik Ibir kanunun teklif edilmesilnie meeburiye't hâsıl 'ol
muştur. 

Evrakı işgal sahasında kalan mahkûmin ve maznunlar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İşgale uğrıyan mahallerden 
dâhile nakledilen, cinayet maznunları ile müt-
tehemlerine ait evrak ve kuyudatı saire nakle-

it 

dilememiş veya nakil esnasında ziyaa uğramış 
ise bu gibiler imkân husulünde tecdidi takibat 
olunmak üzere bulundukları mahaller istinaf 
mahkemelerince takdir edilecek kefalete rapten 
tahliye olunurlar. Kefalet miktarı iki yüz lira
yı tecavüz edemez. Mahiyeti cürüm idam ve 
müebbet kürek cezasını müstelzim ise bu kabil 
maznun ve müttehem'ler bu tahliyeden istifade 
edemezler. 

MADDE 2. — Bir cürmü cinaiden mahkûm 
olup da evrakı esasiyeleri manatıkı meşgulede 
kalmasından nâşi haklarındaki hüküm kesbi 
katiyet etmemiş olanlar müeazatı mahkûmeleri-
nin beşte birini mevkuf en geçirmiş iseler imkân 
husulünde tecdidi takibat ve ikmali muamele 
olunmak üzere bulundukları mahaller istinaf 
mahkemesince takdir edilecek kefalete rapten 
tahliye olunurlar. Kefalet miktarı beş yüz li
rayı tecavüz etmez. îdam ve müebbet kürek 
cezasına mahkûm olanlar bu tahliyeden istifa-
•de edemezler. ı jjr. 

MADDE 3. — Cünha maddesinden maznu-
nen mevkuf olanlar veya mahkûm edilip de 
haklarındaki hüküm kesbi katiyet etmemiş bu
lunanlar bulundukları mahal bidayet mahke
mesince derhal ve bilâkefalet tahliye olunurlar. 

MADDE 4. — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 27 Teşrinievvel 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Fehmi 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Memuriyette Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Hüseyin Rauf Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

( S. Sayısı : 6) 

http://ed.iler.eik


Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sülüsanı müddeti cezaiyesini ikmal edenlerin affı hakkında olup İcra Vekilleri Heyetinin 11 . XI I .. 
1337 İtariMi ihtimamda ka'bul -edilen 'kanun lâyihıasiyle erbabı mucibe lâyihası 'sureti 'muisaddakasr 
rapten talkdîm (küınmıştır. İfayı mutktaziasiyle neticesinin işarına müsaade ıbuyurulmsını rica ederim 
efendim. 11, . .XII . 1337 

İcra Veikiil'reri Heyeti Reisi ve 
Erlkânı Hatfbiyei Umumiye Vekili. 

Fevzi 

Eslbaibı Mucibe lâyihası sureti 

Birçok mahallerden vükuibulan müracaat ve ibu müracaat üzerine icra (kılınan tahkikat ve tetki-
ıkat neticesinde cera'imi muıhtelifeden mahkûm bulunanlardan ekserisinin ısiahıha'1 eylediğine (ka
naat ihâsıi olmuş ve mutahassıl [kanaat üzerine evvel ve âhir mevcut teamül veçhile bu kabil mah-
kûminden sülüsıanı müddeti cezaiyelerini ikmal edenlerin affı muvafılk ve 'münasip görülmüştür. 
Bu suretle aftan müstefıidoil'anlaritti s affı hıaribe dâhil olmak suretiyle (kuvayı maiddiyei 'Devtleıti de 
tezyidedeceikleri teemmül, 'edilmiştir. Ancak: Fiilişeni1, zina ve 'katil ve irtişa 've ihtilas mahkûmlarının 
affı 'milletin telâkkiyatı meşruasına gayrimuvafı'k 'görüldüğünden nu ıkısım istisna edilmiştir. 

Sülüsanı müddeti cezaiy elerini ikmal edenUrin affı hakkında kanun lâyiham, 

MADDE 1. — Fiilişeni, zina ve katil ve irti
şa ve ihtilas mahkûmları müstesna olmak üzere 
sülüsanı müddeti cezaiyesini ikmal edenlerin ba-
kıyei müddetleri affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekilleri me
murdur. 

11 Kânunuevvel 1337 ve 11 Rebiyülahır 1340 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei Umu

miye Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Memuriyette 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Hariciye Vekili 
Berayı vazife seyahatte 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Hüseyin Rauf 

Süıhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 

Sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmal eden
lerden fiilişeni, zina, irtişa ve ihtilas mah
kûmları müstesna olmak üzere diğerlerinin af
fına ve ahiren işgale uğrıyan mahallerden dâ
hile sevk edilen mahkûmin ve maznunin 
veç müttehiminin kısmen cezalarının affiy-
le kısmen de haklarındaki takibatın teci
line dair İcra Vekilleri Heyetince kaleme alı
nıp berayı tasdik Heyeti Umumiyeye takdim kı

lman 27 Teşrinisani 1337 ve 11 Kânunuevvel 
1337 tarihli iki kıta kanun lâyihası encümeni
mize tevdi olunmakla her iki lâyiha tevhiden 
Adliye Vekili de hazır olduğu halde tetkik olun
du. 

Sülüsani! müddeti cezaiyelerini ikmal eden 
mahkûminin ekserisinin ıslahı hal ettikleri ka
naatinin Heyeti Vekilece husulüne ve evvel 
ve âhır mevcudolan teamüle tevfikan afları na-
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zarı itibara alınmış ve memaliki meşguleden dâ
hile naklolunan mahkûmun ve maznunin ve 
müttehiminin haklarındaki evrakı tahkikiye 
ve esasiye tamamiyle elde -edilememiş olmasın
dan o gibiler haklarında da evrakı iptidaiyeler 
elde edilesiye ve haklarında tahkikat ve taki
bat imkânının husulüne değin tecili takibat ic
rası ve mahkûm olup da hükümleri katiyet kes-
betmiyenlerin de cezalarının (humusunu mev-
kufen geçirmiş olanların âtiyen yine muamele
leri ikmal olunmak üzere bilkefale tahliyeleri 
emri adaletin tevzii noktasından ve bilâ mu
amele temadii mevkufiyetleri mağduriyetlerini 
müstelzim bulunacağından tedabiri muvakka
te olarak nazarı itibara alındığı esbabı mucibe 
olarak ser d ve ityan edilmiştir. 

Encümenimizce sülüsanı! müddeti cezaiy ele
rini ikmal edenlerin affı esas itibariyle muva
fık görülmüş ve bu af sülüsanı müddetten ba
kiye kalan cezanın affına münhasır bulunmuş 
olmakla istisnaiyete yalnız fiilişeni ithal ede
rek diğerlerinin de affı esbabı mucibeye mu
vafık olacağı teemmül edilerek birinci madde 
o suretle tadil edilmiştir. 

Memaliki meşgule ahalisinden olup evraju 
esasiyeleri elde olmıyan maznunin ve mütte
himinin cünha ve cinayet fiillerinin bir netice
ye iktiranına halen imkân mevcudolmamasma 

binaen tecili takibatları muvafık görülmüş ve 
bu gibi maznunin ve müttehiminden halen mev : 

kuf olanların iki yüz liraya kadar kefaleti 
nakdîye ve maliye verenlerin tahliyesi veremi-
yenlerin de zaptiye nezareti altında bulunmak 
üzere kezalik tahliyeleri münasip görülmüştür. 

Memaliki meşgule ahalisinden olup da mah-
kûmen dâhile naklolunan ve fakat evrakı dâ
vaları inevcudolmaması münasebetiyle hakların
daki hükmün derecattan geçirilmesine imkân 
hâsıl olmıyanlarm kefaletle tahliyesi esasatı ka
nuniye ile kabili tevfik görülememiş ve fakat 
bunlardan sülüsanı müddeti cezaiyelerini ik
mâl edenlerin birinci madde veçhile aftan isti
fade etmeleri mevzuatı kanuniyeye ve. bu bap
taki teamül nazariyatına muvafık görülerek 
üçüncü madde dahi o dairede tahrir olunarak 
berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzı karar-
gir olmuştur.' • 26 Kânunuevvel 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Kırşehir 
Celâleddin Arif Müfid 

Kâtip 
Biga 

Hamid 

Âza Âza 

Âza 
Canik 

Ahmed Nafiz 

Âza_ 
— Okunamadı-

Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkûminin aflarma ve işgal olunan mahaller ahalisinden 
mahkûm ve müttehem olan cünha ve cinayet erbabı hakkındaki hukuk dâvasının teciline dair Kanun 

MADDE 1. — Fiilişeni mahkûmları müstes
na olmak üzere sülüsanı müddeti cezaiyelerini 
ikmal eden bilûmum mahkûminin bakıyei müd
deti eezaiyeleri affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşgalden evvel bulundukları 
mahallerde haklarında tahkikat ve takibatı ad
liye başlayıp da evrakı dâvaları elde bulunmı-
yan bilcümle cüniha ve cinayet maznun ve müt-
tehemleri haklarındaki tahkikat ve takibat -im
kân husulünde tecdidedilmek üzere tecil edil
miştir. Bu kabil maznunin ve müttehimin ha
len mevkuf bulundukları istinaf mahkemelerin
ce iki yüz liraya kadar kefaleti nakdiye veya 
maliyeye rapten ve kefalet irae edemiyenler 

zabıta nezâreti altında bulunmak üzere tahliye 
edilirler. 

MADDE 3. — Memaliki meşgulede iken mah
kûm edilip de işgal dolayısiyle dâhile naklolu
nan ve fakat evrakı esasiyeleri elde bulunmı-
yan fiilişeni, zina mahkûminin, gayricünha ve 
cinayet mahkûmları birinci maddedeki aftan 
istifade ederler. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye ve Adliye ve Dahiliye vekilleri me
murdur. 

»e~« 
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