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B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,22 

REİS — îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTtPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu, cel
seyi küşadediyorum. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihan kabul olundu. Anadolu'da 
Demiryollar ve limanlar inşa edilmesi için Mis-
ter Kenedi ve Çester ile akdedilecek mukave-
lât projesi İktisat ve Nafıa ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine, hiyaneti vataniyeden mah
kûm Kerim Çavuş, Kütahyalı Ali ve llya hak
larında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye Adliye Encümenine, Bursa Mebusu 
Operatör Emin Beyin mübadele edilecek üsera 
ile sivil ahalinin iskânları hakkında şimdiden 
tedabiri lâzime ittihazına dair temenni takriri 
Heyeti Vekile Riyasetine, Ulukışla - Kayseri 
hattının Çester projesine ithaline dair Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin temenni takriri İktisat En
cümenine, Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
bâzı istisnalarla affı umumi ilânı hakkındaki 
teklifi kanunisi Lâyiha ve Adliye encümenleri
ne, Curzun'un beyanatını protesto için Rişvan 
ve sair aşiretlerden çekilen telgraflar okunarak 
Hariciye Vekâletine tevdi kılındı. Çorum Me
busu Dursun ve Yozgad Mebusu Bahrî beylerin 
Dahiliye Vekâletinden istizah takrirleri kabul 
edilmedi. Encümen mazbataları ruznameye alın
dı. İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi celsei 
hafiye akdini talebetmekle celsei hafiyeye ge
çildi 

(îkinci celse hafidir.) 

Üçüncü celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat mezuniyet ve tecavüzü müddet 

hakkındaki Divanı Riyaset kararları kabul edil
di. Ergani Mebusu Nüzhet Beyin mezuniyeti 
müddetinee tam tahsisat itası hakkındaki karar 
tâyini esami ile reye vaz'olunarak arada nisap 
olmadığı tebliğ ve teneffüs için celse tatil olun
du. 

Dördüncü celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Elcezire İstiklâl Mahkemesi için 
intihap icra edilerek münhal bulunan âzalığa 
Gazianteb Mebusu Yasin Beyin 115 reyle inti-
habedildiği tebliğ olundu, memaliki meşgule 
mahakim mukarrer atma, Men'i müskirat Kanu
nunun tadiline ve sükna ücretlerine dair leva-
yihi kanuniye Adliye Vekili Beyin talebi üzeri
ne her şeye takdim edilecek mevad ruznamesinin 
dördüncü maddesine alındı. Trabzoon Mebusu 
Ali Şükrü Beyin İzmir'de açılacak İktisat Kon
gresine dair sual takririne İktisat Vekili Mah-
mud Esat ve İcra Vekilleri Reisi Rauf beyefen
diler tarafından cevap ita olunarak Çarşamba 
günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım İbrahim Süleyman Sırrı 

2. — SUALLER 

1. — Erzurum Mebusu Durak Beyin, vilâya-
tı müstahlasada İstiklâl mahkemelerine lüzum 
olup olmadığına dair sual takriri adliye Vekâ
letine havale olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim?. Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — İstanbul vilây etiyle §ehr emanetinin 
tevhiden idaresine dair kanun lâyihası 
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ÎİEİS — İstanbul vilâyetinin Şehremaneti 

ile tevhidi hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
lâyiha! kanuniye var, Dahiliye ve Mııvazenei 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — Arpaçay - Sarıkamış ve havalisi demir
yollarının 1338 senesi tahsisatına dair kanun 
lâyihası 

REİS — Arpaçay - Sarıkamış ve havalisi 
demiryollarının 1339 senesi tahsisatı hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, 
Nafıa ve Muvasenei Maliye encümenlerine ha-

* 
vale ediyoruz. 

3. — İstanbul maaş ve masarifatı için dört 
buçuk milyon lira avans itasına dair kanun lâyi
hası 

REİS — İstanbul maaş ve masarifatı için 
dört buçuk milyon liralık avans itasına dair lâ
yihai kanuniye var. Muvazeneli Maliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, istiklâl 
Madalyası Kanununa zeyil kanun teklifi (2/659) 

REİS — İstiklâl Madalyası Kanununa zeyl-
olmak üzere Ordu Mebusu Rüstem Beyle rüfe-
kasımn, teklifi kanunisi var. Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
Bilûmum şirket ve müesseselerde Türkçenin isti
mali hakkında kanun teklifi (2/658) 

REİS — Bilûmum şirket ve müesseselerde 
Türkçe lisanının kabulü hakkında Amasya Mebu
su Ömer Lûtfi Beyin teklifi kanunisi var, Lâ
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Harcı
rahlardan yüzde kırk kat'ı hakkındaki Kanuna 
zeyil kanun teklifi (2/661) 

REİS— Harcırah hakkındaki Kanunun ta
diline dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin tekli
fi kanunisi var, Lâyiha Encümenine havale edi
yoruz. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, ikamet 
yevmiyesi hakkında kanmı teklifi {'2/660) 

REİS — İkamet yevmiyesi hakkında Kii-
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tahya Mebusu Cemil Beyin teklifi kanunisi var, 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapazarı 
fabrikacı meselesinde hukuku milliyenin ziyama 
meydan verilmemesine dair takriri 

REİS — Adapazarı fabrikası meselesinde 
hukuku milliyenin zıyaına meydan verilmeme
sine dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin temenni 
takriri var, Müdafaai Milliye ve Maliye vekâ
letlerine gönderiyoruz. 

2. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, eşkıya 
tarafından gasbedilen nukudunun tazmini hak
kında takriri 

REİS — Eşkıya tarafından gasbedilen nu
kudunun tazmini hakkında Bayezid Mebusu 
Şevket Beyin takriri var, Heyeti Vekile Riya
setine. 

3. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Bandırma kazasında tütün zer'ine müsaade 
olunmasına dair takriri 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen-
nin, Bandırma kazasında tütün zer'ine müsaa
de olunmasına dair takriri var. Maliye Vekâ
letine havale ediyoruz . 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Malkara ahalisinin Sulh Konferansı 
müspet netice vermediği takdirde harb etmeye 
hazır olduklarım dair Malkara Belediye Riya
setinden mevrut telgraf 

REİS —• Malkara ahalisinin harbe de sulh 
kadar âşık olduklarına dair Malkara Belediye 
Riyasetinden mevrut telgraf var. Okunacak. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1 Şubat 1339 Cuma akşamı Malkara istih

barat salonunda içtima eden ahali Hükümeti
mizin gönderdiği 'murahhaslarının bütün mil
letlerin şahidi oldukları mesaili sulhpervera-
nelerinin gayei millîsine vusul için zuhuru 
muhtemel netieei müheddeiesi olan harba sulh 
kadar âşık ve Mmkı Millînin raıifrarfazai -ah-
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kâmı için emirlerine muntazır olduklarını iz
har ve bunu iblâğa beni memur eylemişlerdir. 

3 Şubat 1339 
Malkara Belediye 

Reisi 
Nazmı 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hazır olsunlar. 

3. —AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ergani Mebusu Nüzhet Beye tam tah
sisatla mezuniyet verilmesine dair Divanı Riya
set karan 

REİS — Efendim Ergani Mebusu Nüzhet 
Efendinin tam tahsisatla altı ay mezuniyeti ev
velce tâyini esamiyle reye vaz'edilmişti. Fakat 
nisabı müzakere olmadı. Binaenaleyh tekrar 
reyi âlinize vazediyorum. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. (Rsyler toplandı) 

Efendim! evrakı varide bitti. Ruznamemiz-
de jandarma tahsisatı hakkında mevaddı ka
nuniye var. 

Hariçten ithal edilecek ziraatte müstamel 
mevaddı müştaile ve hayvanat hakkındaki ka
nun vaf. 

Bir de Heyeti Celilenizin kararı veçhile Ad
liye Encümeninden gelmiş olan evrakı hükmiye 
vardır. Bunların bir kısmı affa, bir kısmı ref'i 
hükme mütedairdir. Tensibederseniz bu affa 
mütaallik mazbataları kararı âliniz veçhile 
okuyalım. (Muvafık sesleri) 

EMÎN B. (Ergani) — Söz İstiyorum Reis 
Bey (Dinliydim sesleri) 

REÎS — Efendim Adliye Encümeninin af
fa mütaallik mazbataları vardır. Onları He
yeti Celilenizin karariyîe her şeyden evvel oku
yacağım. 

SALÎH EL (Erzurum) — Bu zatı da dinli
ydim. Ruznameye mütaallik söyliyece'k. 

EMÎN B. (Ergani) — Bendenizin de bir sö
züm vardır. 

REÎS — Ruznameye mütaallik değildir efen
dim. 

8. — MAZBATALAR 
1. — FtiirdM 8eıth Resid'm bakvnei müddeti 

c w W « î f t affı hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 
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BEİS — Efendim İsmailoğlu Reşid hakkında 

Adliye Encümeni mazbatası var, okunacak. 

20 . I . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Siird Hapsanesinde mahkûmen mahfuz bu
lunan Siird'in Bade karyesinden Şeyh İsmail
oğlu Şeyh Reşid'in maluliyetine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkında tanzim 
ve îera Vekilleri Heyetinin 18 . I . 1339 tarihli 
içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası lef-
fen takdim kılınmıştır. ifayı mukltazasiyle neti
cesinin işarına imiüsaade buyurultoasını istirham 
eylerim efendim. 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi^ 
lora Vekilleri Heyetti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı 'mucibe sureti 
Bilûmum ıhapsanelerde gayrikabili (tedavi illet

le malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna ve sai-
reye dair Adliye Encümenince tanzim ve Heyeti 
Uımumiyece tensip kılınan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti ödiles%ıin 19 Haziran 1338 ta
rih ve 860/2513 numaralı te^kerei sâmiyeleriyle 

. havale buyurulan mıaızibaıtıa mucibince icra kılman 
tebligat üzerine muayeneleri icra kılınan Siird 
Hapsanesi mahpusîni ımıeyanında darben vefata 
sebebiyet vermek maddesinden sureti kaltiyede 
beş sene küreğe mahkûm ve 16 Rebiyülevvel 1339 
ve 27 Teşrinisiani 1336 tarihinden beri (mahpus 
bulunan Bade kaıyeli Şeyh îsmaıiloğlu Şeyh Re-
şid'in binnetice hayatını tehdidedefeilecek derece
de ilel ve emraz ile malûl bulunduğu Tıbbi Adlî 
Müessesesi Müdüriyetinin tasdikine iktiran eden 
mahallî etibbasınm raporu mü'eddaısından anla
şılmış ve Meclisi idarei liva 'mazbatası da bu ze
minde bulunmuş olduğundan merkumun balkıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkında üç maddelik 
lâyihai kanuniye kaleme 'alınmıştır. 

LÂYÎHAÎ KANUNÎYE 

MADDE 1. — Darben vefata sebebiyet ver
mek maddesinden sureti fcaıtiyede beş sene küreğe 
mahkûmen Siird Hapsanesinde mahpus bulunan 
Bade ikaryeli Şeyh İsmailoğlu Reşid'in maluliyeti 
daionesine binaıen balkıyei müddeti cezaıiyesi affe-
dilmiştir. 

—. 189 — 
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MADDE 2. 

(muteberdir. 
işbu 'kanım tarihi neşrinden 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

T. B M . Meclisi icra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai 'Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Fethi 
Maıliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhat ve Muav. İç. V. 

Dr. Tevflık Rüsdü 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Veikili 
Mahınud Esald 

"Kukanı Harbiyei 
Umumiye V. V. 

Kâzım. 

Heyeti Umumiyeye 
Darben vefata sebebiyet vermek ciirmünden 

•sureti kaıt iyede beş sene kürek cezasına mahkû-
nıen Siird Hapsanesinde mahpus Bade karyesin
den Umıailoğlıı Reşidin maluliyeti hasiebiyle bakı
yei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti 
Vekileden mevrut 18 . I . 1339 tarihli lâyihai ka
nuniye Adliye Encümeninin 3 . II . 1339 tarihli 
içtimaında tetkik ve iktizası müzakere olundu. 

Merkuım Reşid'in izdiıyadı sinnine inzimam 
•eden zafiyeti bedeniyesi hayatı hâzıraısına mües
sir ve afla tahliyesinin ieabatı fenniyeden oldu
ğuna, dair muayene raporlariyle Meclisi idarei 
livanın mazbatası münderecaıtına ve müdden 
maıhpusiyeti hakkında icra edilen ietıkilkatı • adli
yeye naaaran teklifi ımezikûr muvafıkı ımâdelet 
görülmüş olmakla berayı tasvip Heyeti Umumi
yeye arzına bilittifalk karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Oanik Biga 
Emin Haıııid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta. Karahisarı Saıhib Siird 
Tahir ismail Şükrü Mustafa Sabri 

RUİS — Mesele şudur' efendim. Şeyh .ÎMiuail-
oğlu, Şeyh Reşid, darben katil maddesinden beş 
sone küreğe mahkûm olmuş ve maluliyeti tahak
kuk etmiş, ıtaıbip ra.poıiyle 'kanun dairesinde ba
kıyei müddeti cezaiyesinin affını Adliye Encü
meni tasviıbediyor. Heyeti umumiyesinden mad

delere geçilmesini kabul edenler lütfen el 'kaldır
sın. (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL B. (.Ertuğrul) — Nedir 
affettiğimiz, mazbaıtanMi muhteviyatı nedir? 

REİS — B'akıyoi müddeti eezaiyesi hakkında
dır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
nun •maluliyeti nedir Reis Bey? (Rapor .var ses
leri) 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim bir at' 
meydana, çıkıyor. İşitmeden ve anlamadan el kal
dıracağız. Günaha girıniyeliım. Bunun için bir 
daha tekrar okutturunuz. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 
Efendim, maluliyeti lazammun eden rapor lüt
fen .kıraat olunsun, rapor muhteviyatı anlaşıl
dıktan sonra reylerimizi verelim. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAıMİD B. (Biga) — Efendim Hükümet
çe affı iteklif edilen şahıs darben Içatil madde
sinden sureti kafiyede beş sene 'küreğe mah
kûm olmuş. 

ŞEVKET B. (Bayezld) — Hükümet mi tek
lif ediyor affedilmesini? 

- HAMDİ B. (Biga) — Evet efendim. Hükü-
. t nete müracaat sureliyle etibbaea bilmuayene 
istihsal edilen raporda ve Tıbbı Adlî Müesse
sesinden islihsal edilen diğer raporda nâkabili 

.tedavi illetle malûl olduğu anlaşılıyor. Aynı za
manda sinni sekseni tecavüz etmiş ve mahkû
miyetinin. nısfını ifa etmiştir. Binaenaleyh Hü
kümetçe vâki olan teklif ençümeninizce de şa
yanı kabul, görülmüştür. Teklif fealbul edilirse 
mesele bitmiş olacak ve o şahıs da mavnan affı 
âli olacaktır, efendim. 

RElS — Efendim, başka söz istiyeu yok. 
Maddelere geçilmesini 'kaimi edenler lütfen el
le tini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

(Rapor okunmadı, sesleri) 
ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ra

por okunmadı. t 

Şeyh îsmailoğlu Reşid'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Kanun 

MADDE 1. — Darben vefata, sebebiyet ver
mek maddesinden sureti kafiyede beş sene kü
reğe malbkûnıen Siird Hapsanesinde mahpus bu
lunan 'Bade karye!i Şeyb Ismailoğlu Reşid'in 
maluliyeti daimesine 'binaen bakıyei müddeti 
eezaiyesi affedilmiştir. 
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BEİS — Birinci madde halkkmcla söz isti-

yen var mı? (Kabul, seslen) Kalbul edenlev lüt
fen el)erkli kaldırsın. Kabul edil'mibtir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, efendim, 

MADDE 3. —• İşbu kanunun icrasına Adli
ye Vekili memurdur. 

REİS — İşbu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kalbul edilmiştir, efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lû'tfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiş ve Reşid mazharı «affı âli 
olmuştur. 

2. — Topal Mehmed, Ayşe ve Mehmed ve 
rüfekası ile Mehmed Çavuş hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Topal Mehmed ve rüfe-
kası hakkındaki hükmün ref'iyle evrakın Adli
ye Vekâletine iadesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası vardır, otkunacak. 

3 . I I . 1339 
Heyeti Umum iyeye 

Asker Mehmed Çavuş zevcesi Ayşe ile ımü-
nasebeti gayrimeşruada bulunmak fiilinden maz
nunun aleyh Topal Mehmed vo rüfekası hakkın
da ıhiyaneti vataniye mücrimlerine kıyasen Gi
ne Ikazası Bidayet Ceza Mahkemesinde cereyan 
eden muhakeme neticesinde muhtelif cezalarla 
mahkûmiyetlerine dair ittihaz olunan kararı 
havi evrakı hükmiye Heyeti Umumiyedeıı bil-
havale Adliye Encümeninin 3 . I I . 1339 tarihli 
içtim amda mütalâa ve tetkik olundu. Esas cü
rüm, mesaili âdiyeden ve kavanini mevzua dai
resinde rüyet ve intacı iktiza eden efaklen iken 
cürmün efradı askeriyeden bir kadına taallûku 
ve evralkı dâvanın tatili faaliyet eden İstiklâl 
mahkemesinden müdevver olması gibi esbabı za
hiriye ile hiyaneti vataniye renk ve şekli 
verilerek mahkemece zühulen bu suretle veri
len hüküm ve kararda isabeti kanuniye mev-
cudolmadığmdan hükmü mezkûrun ref'iyle ev
rakı dâvanın mercii kanunisine tevdii zımnında 
Adliye Vekâletine berayı iade Heyeti Umumi-
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yeye takdimine müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Karahisarı Sahib Siird 

Tahir . İsmail Şükrü Mustafa Sabri 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin maz
batasının hulâsası şudur. Cürüm, cürmü âdidir, 
bu cihetten hükmün ref'iyle nıahakimi aidesine 
tevdi edilmesi hakkındadır. Bu ciheti reyi âli
nize vaz'ediyorum. Adliye Encümeni mazbata
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Evrak berayı takibat Adliyeye verilecektir. 

3. — Ereişli Mehmedoğlu Mustafa ve refiki
nin bakıyei müddei cezaiyesinin affı hakkında 
kamın lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

20 . I . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Van Hapsanesinde mahkûmen mahpus bu
lunan Ereişli Mehmedoğlu Mustafa ve Kafkas 
muhacirlerinden Nadiroğlu Mahmud'un bakı
yei müddeti cezaiyelerinin affı hakkında tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 . I . 1339 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuni
ye ile esbabı mucibe lâyihası sureti musadda-
kası lef fen takdim kılınmıştır. İfayı muktaza-
siyle neticesinin işarına müsaade buyu ruhu fi
sini istirham eylerim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe sureti 
Bilûmum hapsanelerde gayrikabili tedavi 

illetle malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna 
ve sâireye dair Adliye Encümenince tanzim ve 
Heyeti Umumiyece tensip kılınıp Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin 19 Hazi
ran 1338 tarih ve 860/2513 numaralı tezkerei 
sâmiye ile havale buyurulan mazbata mucibin
ce tamimen icra kılman tebligat üzerirm mua
yeneleri icra kılman Van Hapsanesi nıahpusîni 
meyanmda gasp maddesinden sureti katiyede 
üç sene küreğe mahkûm ve 29 Şubat 1336 tari
hinden beri mahpus bulunan Mehmedoğlu Mus-
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tafa ile şahadeti kâzibeden üç sene kalebentliğe 
mahkûm ve 2 Haziran 1337 tarihinden beri 
mahkûm bulunan Kafkas muhacirlerinden Nâ-
cliıroğlu Mahmud'un gayrikalbili şifa »illetle malûl 
bulundukları Tıbbi Adlî Müessesesi Müdüriye
tinin tasdikine iktiran' eden mahallî etibbasının 
raporları müeddasmdan anlaşılmış ve iki kıta 
meclisi idare mazbatası da bu zeminde bulun
muş olduğundan merkumanm maluliyeti dai-
melerine binaen bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affı hakkında berveçhi zir üç maddelik lâyihai 
kanuniye kaleme alınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Gasp maddesinden sureti 
katiyede üç sene küreğe mahkûm ve elyevm 
Van Hapsanesinde mahpus bulunan Ercişli 
Mehmedoğlu Mustafa ile şahadeti kâzibeden 
sureti katiyede üç sene kalebentliğe mahkûm 
ve mezkûr hapsanede mahpus bulunan Kafkas 
muhacirlerinden Nâdiroğlu Mahmud'un malu
liyeti daimelerine binaen bakıyei müddeti ceza-
iyeleri affedilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

18 . I . 1339 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi îcra Vekilleri 

Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdafaa Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye V. V. 
-Ali Fethi Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Mua. îç. V. V. Erkânı Harbiyei 

Dr. Tevfik Rüşdü Umumiye V. V. 
Kâzım 

Heyeti Umumiyeye 
Gasp fiilinden üç sene kürek cezasına ve 

şahadeti kâzibede bulunmak cürmünden üç se
ne kalebentlik cezasına mahkûm Van Hapsane
sinde mahpus bulunan Ercişli Mehmedoğlu 
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Mustafa ve Kafkas muhacirlerinden Nâdiroğlu 
Mahmud'un bilmuayene tahakkuk eden malu
liyetlerine binaen bakıyei müddeti cezaiyeleri-
nin affına mütedair Heyeti Vekileden mevrut 
18 . I . 1339 tarihli teklifi kanuni eneümeni-
mizce mütalâa ve tetkik ve iktizası müzakere 
olundu. 

Mahallî etibbasiyle Tıbbi Adlî Müessesesin
den mehuz raporlar münderecatına ve mec
lisi idarei vilâyetin olbaptaki mazbataları mü-
fadına nazaran merkumandan Ercişli Mehmed
oğlu Mustafa'nın sinni şeyhuhatta olmasına ve 
diğer mahkûm Nâdiroğlu Mahmud'la beraber 
«illürriei müzmineyıe müptelâ oMuMannın ta
hakkukuna ve mücazatı mahkûmelerinin ikma
line de az bir müddet kalmış olduğunun anla
şılmasına binaen bakıyei müddeti cezaiyeleri-
nin affı hakkındaki teklifi mezkûr muvafıkı 
nefsülemr görülerek berayı tasvip aynen He
yeti Umumiyeye arzına bilittifak karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Karahisarı Sahib Siird 
Tahir İsmail Şükrü Mustafa Sabri 

REİS — Efendim, bu da affa mütedairdir. 
Üç sene mahkûm olmuş, müddetinin bir sene
den az bir müddeti kalmış, maluliyeti tebeyyün 
etmiş, bakıyei müddeti cezaiyesinin affını Ad
liye Encümeni de muvafık görmüştür. Mesele 
bu. (Kabul, sesleri) 

Efendim maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Mahmudoğlu Mustafa ve Nâdiroğlu Mahmud'un 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Gasp maddesinden sureti 
katiyede üç sene küreğe mahkûm ve elyevm 
Van Hapsanesinde mahpus bulunan Ercişli 
Mehmedoğlu Mustafa ile şahadeti kâzibeden 
sureti katiyede üç sene kalebentliğe mahkûm ve 
mezkûr hapsanede ,mahpus bulunan Kafkas 
muhacirlerinden Nâdiroğlu Mahmud'un malu
liyeti daimelerine binaen bakıyei müddeti ceza-
iyeleri affedilmiştir. 
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REİS — Efendim, birinci madde hakkında 

söz istiyen var mı? (Kabul sesleri) Birinci mad
deyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi nesrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

,Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiş ve mazharı affı âli olmuşlardır 
efendim. 

4. — Çermikti Memo bini Hüseyin'in babıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkında kanun lâyiha
sı ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Memo bini Hüseyin'in bakıyei müd
deti eezaiyesinin affı hakkında Kanun : 

10 . I . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Siverek Hapsanesinden mahkûmen mahpus 
»bulunan Çenmik'in Kâf karyesinden Memo bini 
Hüseyin'in maluliyeti daimesine binaen bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkında tanzim ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 9 . 1 . 1339 tarihli içtima-
ında kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe lâyihası sureti musaddakası ve evrakı mü-
teferriası leffen takdim kılınmıştır. İfayı mukta-
zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulması-
nı istirham eylerim efendim. 

T. B. M. Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

«Esbabı mucibe sureti» 
Bilûmum hapsanelerde gayrikabili tedavi il

letle malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna ve 
saireye dair Adliye Encümenince tanzim ve Heye
ti Umumiyece tensip kılınıp Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti Celilesinin 19 Haziran 1338 
tarih ve 860/2513 numaralı tezkerei sâmiye ile 
havale buyurulan mazbata mucibince tamimen 
icra kılman tebligat üzerine muayeneleri icra kılı
nıp Siverek Hapsanesi mahpusîni meyanında ka-
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til ve gasp maddesinden sureti katiyede yedi bu
çuk sene küreğe mahkûm ve 15 Eylül 1335 tari
hinden beri mahpus bulunan Çermdk'in Kâf kar
yesinden Memo bini Hüseyin'in gayrikabili şifa 
bir illetle malûl bulunduğu Tıbbı Adlî Müessese
si Müdüriyetinin tasdikine iktiran eden mahallî 
etıbbasının raporu anüedidasından anlaşıLmı* 
ve meclisi idarei liva mazbatası bu zeminde (bu
lunmuş olduğundan merkumun maluliyeti daime
sine binaen bakıyei müddeti eezaiyesinin affı 
hakkında berveçhi zir üç maddelik lâyihai kanu
niye kaleme alınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Katil ve gasp maddesinden 
sureti katiyede yedi buçuk sene küreğe mahkû
men Siverek Hapsanesinde mahpus bulunan Çer-
mik'in Kâf karyesinden Memo bini Hüseyin'in 
maluliyeti daimesine binaen bakıyei müddeti ce-
zaiyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 9.1.1339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ' Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye V. V. 
Ali Fethi Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıh. ve Mua. İç. V. V. Erkânı Harbiyei Umu-

Dr. Tevfifc Rüşdü miye V. Vekili . 
Kâzım 

3 . I I . 1339 
Heyeti Unıumiyeye 

Katil ve gasp fiillerinden sureti ikaıtiyede ye
di buçuk sene kürek cezasına mahkûm ve Siverek 
HapsanesMide mahpus Çermik kazasının Kâf kar
yesinden Memooğlu Hüseyin'in maluliyeti daime
sine binaen bakıyei müddeti eezaiyesinin affına 
dair İcra Vekilleri Heyetinden varidolup Heyeti 
Umumiyeden Adliye Encümenine muhavvel 
9 . 1 . 1339 tarihli lâyihai kanuniye encümeni-
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mizce mütalâa ve tetkik olundu. Mahallî etıbba
sının ve Tıibbı Adlî müessesesinden verilen mua
yene raporları müfadrna nazaran seksen yaşında 
olan merkum Hüseyin'in cinnet derecesinde tav
sif edilen ateh haline inzimam eden marazı 
kalbger nâkabili şifa maluliyetine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki teklifi mez
kûr muvafikı ımadelet (bulunduğundan lieclittas-
vip Heyeti ümuımiyeye arzına ıbilitötifa'k karar ve
rildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Aza Âza 
İsparta Saruhan Ertuğrul 

Tahir _ _ — 
Âza 
Siird 

Mustafa Sabri 
REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Hayır 

sesleri) Maddelere geçilmesini reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Kaç el kalktı 
Reis Bey? 

Memo bini Hüseyin'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Katil ve gasp maddesinden 
sureti kafiyede yedi buçuk sene küreğe mahkû-
men Siverek hapisanesinde mahpus bulunan 
Çermik'in Kâf karyesinden Memo bini Hüseyin'
in maluliyeti daimesine binaen bakıyei müddeti 
cezaiyesi affedilmiştir.' 

RElS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Kaatiller af 
fedilir mi? 

REÎS — Söz mü istiyorsunuz Ömer Lûtfi 
Bey? 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Hayır söz is
temiyorum. Kaatilleri affetmektense tedavi etti
riniz daha iyi. 

HACI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — 
Efendim rüfekayı muhteremeden verilen bir tak
rir üzerine hapisanelerde illeti sâriye ile malûl 
olanların muayenesiyle raporunun itası ve şayanı 
affolanlarmm listesinin Meclisi Âliye takdimine 
dair Mersin Mebusu Salâhaddin Bey re birçok 
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} arkadaşlar müracaat etmişlerdi. O takrir üzerine 

Heyeti Vekile hapisanelerden sormuş ve bu bu
raya gelen mevkuflar hakkındaki evrak sahipleri 
illeti sâriye ile malûl olanlardır. Kanunun sara-

I hati ve tarifi mucibince müptelâ oldukları hasta
lıkların katiyen kabili tedavi olmadığına dair ra
por mevcuttur. Rapor münderecatı Sıhhiye Mü
düriyeti Âliyesince tasdik edilmiştir. Encümeni 
Adlî de bunu mazharı af görmüştür. Binaenaleyh 
encümenin mazbatasının kabulünü teklif eylerim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Sıhhatinde hayır 
kalmıyan bu adamın affına taraftar olduğum 

I gibi arkadaşlarımdan birçok zevatı Ankara Hap-
sanesine götürüp hapsaneniıı pürteessüf halini 
gösterdiğim zaman bütün arkadaşlar kanaatle-

J rini izhar ederek söylemişlerdi ki burada her 
hangi tamüssıhha bir adam kırk gün içerisinde 
mutlaka bir hastalığa duçar olacaktır. Çünkü; 

I kısmen idrarlar içinde, kısmen abdesthane ke-
I narlarında, hattâ ondan daha fena yerlerde ya

şıyorlar. Binaenaleyh Salâhaddin Beyin dediği 
gibi, (Böyle bir şey yoktur sesleri) zatıâlileri bu
raya gelir söylersiniz. Ben bu memleketin evlâ
dıyım biliyorum efendim. Ben memleketin ca
nını kurtarmak için uğraşıyorum. Taş, toprak 
değilim. Bunların hayatlarına - hayatı beşere -
bir parça hürmetkar olmaklığımız lâzımgelir. 
Hapsaneye koyduğumuz eşhas cidden şayanı 
merhamettir. Bunları düşünmek lâzımdır. Ha
kikaten bunların sıhhatleri lazımsa Mustafa 
Sabri Efendi Hocanın dediği gibi mazbatanın 
kabulü lâzımdır. Mücrim hapsaneye berayı tec
ziye gider, ıslahı hal için gider. Fakat öldürül
mek için hapsaııelere insan konulamaz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendiler 
ceza ve tertip meselesi başkadır; hapsaııelerin 
ıslahı meselesi başkadır. Acaba ismi okunan bu 
kaatil, katil ve gasp maddesinden dolayı mev
kuf Siverek Hapsanesinde marazı kalbe müptelâ 
olan kaatil, adanı öldürürken o adanı doktora 
müracaat etmiş midir, kendini tabibe muayene 
ettirdi mi acaba? Hasta mıydı, sağ mıydı? On
dan sonra, bu adamın idamı lâzımken öldürül-
memiştir. Yani hakkında lûtfedilmiştir. Cezası 
hapse tahvil olunmuştur. Şimdi ha'psanenin ha
vası fenadır diye çıkaralım, başa bir yere nak
ledelim. Fakat haydi affettiniz çıktı. O vakit, 
maktulün evlâdını, akrabalarını düşünün, ceza
daki maksat nerede kalıyor? Hapsaneler fena 

I ise ıslah edelim. Fakat hapsaneler fena oldu-
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ğundan dolayı kaatilleri sokağa mı salıverelim? 
(Bravo sesleri) 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMllJ B. (Bi
ga) — Mustafa Sabri Efendi biraderimizin işa
ret buyurdukları veçhile, hapsanelerdeki malûl 
kimselerin muayenesiyle mazharı affolacak eş
hasın tefriki ve Meclisi Aliye arz edilmesi Heyeti 
Âlinizin kararı icabatındandır. Hükümetçe ya
pılan tahkikat neticesinde bu adamın seksen 
yaşında olduğu ve ateşten cinnet derecesinde 
bulunduğu ve aynı zamanda illeti vereme de 
müptelâ olduğu tahakkuk etmiş, cezadan mak
sat, ibreti müessire olmakla beraber heyeti içti
maiye namına tenfizi cezadan matlubolan şey 
zail olduktan sonra affı hususî ısdariyle menafii 
umumiye icabatmdan olmak üzere bu adamın 
kabili tedavi olmadığına binaen affı teklif edil
miş ve Adliye Encümenince de şayanı kabul gö
rülmüştür., 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bu 
mazbata Adliye Encümeninden bilittifak mı 
çıkmış, yoksa ekseriyetle mi 

HAMtD B. (Biga) — Bilittifak çıkmıştır 
efendim. Adalet bunu icabediyor. Binaenaleyh 
mazbatanın kabulünü teklif ediyorum. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Beyefendi bu 
adam kalb hastalığına hapse girdiğinde mi müp
telâ olmuş, yoksa evvelden var mıymış I 

HAMİD B. (Biga) — Efendim, esasen izdi-
yadı smniyle beraber hapsanedeki şeraiti sıhhi
yenin fıkdanı hasebiyle tesri olunmuş, binaen
aleyh etibba bunu nâkabili tedavi bir illet ol
mak üzere tavsif ediyorlar. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Etibba mak
tulü tedavi edebilir mi? 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Eğer 
cürmü dehşetli ise orada gebermesi daha hayır
lıdır. (Handeler) (Bravo sesleri) (Cürmü mey
danda sesleri) 

HAMtD B. (Biga) — Efendim, eürmün 
ehemmiyet ve derecesi bittabi nazarı itibara 
alınmaz. Çünkü bir atıfetten ibarettir. îsnad-
olunan fiil, gasp ve katil ise de kendisinin ye
di buçuk seneye mahkûm olmasından her hade 
hakkında bir esbabı muhaffife olduğu anlaşılı
yor. Sonra bu adam seksen yaşındadır. Yani 
ölmüş demektir. Binaenaleyh af buyurunuz. 

ALÎ .ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler. 
Bendenizce yapılan muamelât üzerinde iyi dü
şünmek ve muvazene çaresi aramak lâzııragelir. 
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Meselâ bir adam diğer birisini katletmiş, pen-
çei adaletten nasılsa kurtulmuş veyahut tahfifi 
ceza suretiyle hapsaneye girmiş, illetinin art
ması dolay isiyle bunun affını talebediyoruz. 
Belki de affedilecektir. Fakat şu Ankara'da 
gözümüzün önünde bir hapsane var, o hapsa-
nede cünha veyahut cinayetle müttehem, ihti
mal ki, iki seneden beri tek bir suale bile mâ
ruz kalmıyan ve belki de beraet edecek adamlar 
vardır. Ve zannediyorum İki dört sene yatmış ve 
beraet kararı almış insanlar da mevcuttur. Ri
ca ederim, 'böyle !bir adamı çıkarmak mı bü
yük bir cürümdür veyalhut günalhtır,. yoksa 
böyle malûl bir adamı affetmek mi lâzımdır? 

SALİH Ef. '(Erzurum) — Abdülkadir Be
yin kanununu düşününüz. 

LÛTFl B. (Malatya) — Albdülkadir kema
li Beyin Hürriyeti şahsiye Kanununa müra
caat ediniz... 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — <Ben, her hal
de ibreti müessire olmak üzere bu adam ceza
sını çekmelidir diyorum. Fakat hakîkaten ölü
me mahkûm bir halde ise ıonu da affetmek her 
halde büyüklüğün şanındandır. Bundan evvel 
daha büyük vazifemiz, müstahsil kolları, belki 
'bize yarıyaeak olan ımüstalhsılları senelerce 'bu
rada yatmaktan 'kurtarmaktır. Ben'denizce 'bi
zim en mühim vazifemiz, 'bunlar hakkında lâ-
zımgelen iptidai ve ihzari kararı almaktır. 
Bunlardan bir fayda yoktur. Neticede bu adam
lar da, şu adam gibi alil olup gidecektir ve ne
tice itibariyle Heyeti içtimaiye 'bir şahsı kay
bedecektir. 

LÛTFl B. (Malatya) — O usulü Cezaiye-
nin ıslahına mütevakkıftır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Usulü Cezai-
yenin ıslahı zamana mütevakkıf ise, mademki 
bugün burası icrai ve teşriî salâhiyeti haizdir, 
bir karar verir, o karar mucibince bu gibi 
adamları - meselâ senin usulü muhakematı ce-
zaiyen icabatmdan olmak üzere- bir kefalete 
raptedip çıkarmalıdır. Memleket, bu adamlar
dan müstefidölur. Bunların mücrimleri de var
dır. Masum olanları da vardır. Eğer senin usu
lün, muvafık değilse 'bu adamı iki sene yatır
mak günahtır. 

LÛTFl B. (Malatya) — Bu adamı yatır
mak daha günahtır. iBu usulü muhafaza daha 
iyidir. (Adliye Vekiline ait sesleri) 
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ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Adliye Ve

kili değil efendim. Veejhe veriniz Adliye Veki
li elindeki kanunu tatbik eder. Binaenaleyh 
Meclisin veçhe hususundaki ihzari olan mesai
sini yapacak encümenlerdir. Ben, bu hususta Adli
ye Encümenini, daha ziyade'-tahlil ediyorum zanne
delim. Adiliye Encümeni elindeki geçen evrak iti
bariyle, bu tarzdaki muamelâtın vücuduna her
kesten fazla vâkıftır. Onum için pek rica ede
rim bu kabul olunsun, olunmasın mevzuubahis 
değildir. Asıl düşeceğimiz hatalar vardır. Bir
çok masum insanlar vardır. Bunları kefalete 
raptetmek lazımsa kefalete raptedip çıkara
lım. Memleket de bu adamlardan müstef id olsun. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Malatya), — Kaattdli affe
diyoruz. 

REÎS — Efendim daha söz istiyen arkadaşla
rımız vardır. Fakat mevzuu müzakere af lâzım 
ımı, değil mil şeklinde değildir. Mevzuu müzakere, 
bir teklifi kanunu vardır, bu teklif mevzuatı ksa-
nuniyeye muvafık imidir, değil midir? Mevzuu 
•müztakere budur efendim. Adliye Encümeninin 
(mazbatası hakkında .söz söylenecektir. Buyurun 
Durak Bey. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
nizden evvel (bu 'kürsüye çıkan rüfekamım söyle
diği sözlerden anlaşıldığına göre, mesele hususi-
yetften çıktı, umumiyete girdi. Fakat bendeniz ar
kadaşla rumı bu hususta haklı görüyorum. Çünkü 
bunun üzerinde hususi bir münakaşa yapamazlar
dı, imkânı yoktu. Efendiler! Dünyanın hiçbir 
nıaihkemesinde görmüşmüsünüz ki, bir hâkim dâ
vanın mahiyatinden haberdar olmasın da büküm 
versin? Şimdi bu meselede efendiler, bir yanlış
lık var. Bu zannediyorum daha evvel burada söy
lenmişti Bu meselenin Heyetti Umumiyeye gel
mesi zaten doğru değildir. Mademki, Meclisi Âli
'niz namıma Adliye Encümeni hareket ediyor. Ad
liye" Encümeni ıbu gibi mesaili doğrudan doğruya 
tetkik ve lâzımgelen kararını ita etisin, bize kadar 
göndermesin. Çünkü biz, dâvanın mahiyeti hak
kında bir kanaat hâsıl edemiyoruz. 

NEBÎL Ef. (Karaihisarı Salhib) — Bu salâhi
yeti Heyeti Vekileye bile veremiyoruz. 

DURAK B. (Erzurum) — öyle ise başka çare 
bulalım. Burada körü körüne el kaldırıp hüküm 
veremem. Her halde buna başka bir şekil bulun-
analıdır. Yoksa Adliye Encümeninden çıkıp bura
ya gelen evrak hakkında taımamliyle bir malûmat 
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edinemiyoruz ve bu suretle ihtimal ki, günaha 
girmiş olacağız. Binaenaleyh bunu başka bir şe
kilde imtacetmeniz daha doğrudur. 

BESÎM ATALAY B. (Küitaihya) — Arkadaş
lar. Her gün buraya'bir af geliyor. Nereye vara 
cak bunun sonu bilmiyorum. Abdlülhıâmid zama
nımdaki afların me fena bir ngtiice verdiğini ne 
çabuk unuttuk. (Bu o kabilden değildir sadaları) 
Bu da o kabilden. Yarın herkes bir rapor -alacak. 
Dünyada tannamiyle sağlam kaç adam vardır. 
Hemen hepimiz bir hastalığa müptelâyız. Bir. 
müddet de mevkuf kaldıktan sonra her halde o 
alâimi emraz başgösterecektir. Ve eline bir rapor 
aldığı gibi kapıdan dışarı çıkacaktır. Ondan son
ra hayatı beşeri, binaullahın selâmetini ne suret
le temin edeceğiz? Rica ederim geberecefcse hap-
sanede gebersin. O fbimaullahı nasıl yıktıysa hap-
sanede de öyle yatsım. Bunlara merhamet günah
tır. Sonra hapsanelere gelince hapsanelerimiz fe
na imiş, hıfzısıhhaya muvafık değilmiş... Arka
daşlar! Rica ederim bunda biraz mübalâğa görü
yorum. însaf ediniz. Böyle memleketlerin böyle 
hayatı içtimaiyenin böyle hapsaneleri olur. Bir 
milletin bütün müessesatı birden terakki eder. 
Hapsanelerin fena olması mücrimlerin affını ica-
bettirmez. Binaenaleyh bunların ve bu gibilerin 
affı aleyhindeyim bendeniz. 

REÎS — Efendim Heyeti Celilenize şunu arz 
edeyim. Adliye Encümeni mazbatasında (bu ada
mım müsin ve malûl olduğundan yani ©innetli ol
duğundan dolayı affını muvafıkı kanun buluyor 
ve affını teklif ediyor. Yoksa hapsanelerin fena 
olmasını bu adamın affına sebep göstermiyor. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Efendim bu adamın 
bilmuayene sinni sekseni mütecaviz, kendisi ateh 
halinde yani cinnet halinde olduğu anlaşılmıştır. 
Şu halde bu adamın affı bir şefkat ve nasfet ica
bıdır. Fakat öteden beri bu suretle böyle münfe
riden Heyeti Vekile tarafından vukubulan teklif 
üzerine her hapsanenin bütün ahvali üzerinde 
icrayı tetkikat edilerek bu ve emsali hakkında ya
pılacak muamelenin kâffesi tevhidedilmelidir. 
Şimdi Siverek Hapsanesinde böyle malûl olan bir 
adam affediliyor, halbuki (bundan daha ziyade 
malûl olan diğer bir adam orada çürüyor. Bunun 
için esasen müsavat yok... Böyle müsavatsız bir 
muameleye biz vasıta olmuş oluyoruz. Heyeti 
Vekile umum hapsanelere tamim yapmalı, bu ka-
bîl ne kadar malûl varsa etıbba tarafından mu
ayene ettirilmeli ve neticei muayene üzerine bun-

— 19$ — 
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îarin bir defteri gelmeli, ondan sonra aflar ya- I 
pılmalıdır. Yoksa her gün için bir adam hakkın
da uzunboylu beyanı mütalâa edilerek hem Mec
lisin vaktinin izae edilmesi, ve hem de böyle (biri
si hakkında af, diğeri hakkında bilmem başka mu
amele yapılması doğru ve muvafıkı mâdelet de
ğildir. Onun için böyle bir defter gelinceye kadar 
badema böyle münferit muamele üzerine af ya
pılmamalıdır. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti teklif 
ediliyor. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Bu adam zaten 
mahpus değildir, hapsaneden çıkarılmıştır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Kim çıkarmıştır? 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Beyhude yere Mec

lisin vakti zayi ediliyor. Tecile tâbiymiş, çıkarmış
lar, atmışlar... 

BEİS — Efendim bunun esbabı hariciyesini 
tetkika memur değiliz. Müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. «Müzakere kâfidir. Maddele
re geçilmesini teklif ederim.» diyor. Evvelâ mü
zakerenin kifayetini reye koyuyorum. Müzakere
nin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür.. Esasen heyeti umu-
nıiyesinin müzakeresi kâfi görülmüştür. Birinci 
maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim Elâziz Me
busu Muhteremi olan zat burada dedi ki, bu adam 
çıkmıştır. (İkinci ımaddeye dair söyle, sadaıla-
rı) Müsaade buyurunuz, o madde hakkında söyli-
yeceğim. Tecili mücazata tâbi tutulması itibariy
le.... 

REİS — Efendim birinci madde bitmiştir. 
(O madde geçti sadalan) 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim ikinci mad
de tarihi neşrinden muteberdir diyor. Bu adam 
nasıl affedilebilir? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Af kararı 
verilmez mi? 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni evrakı 
bir mazbata ile buraya sevk etmiştir. Biz burada 
başka bir muamele yapamayız. Ya mazbatayı red
dederiz veyahut kabul ederiz. Mesele bundan iba
rettir. i 
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Efendim ikinci madde hakkında başka söz is

tiyen var mı? İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söız listiyen 
var mı? Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. Efen
dim kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın He
yeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

5. — Çinenin Hatipkısla karyesinden Ahmed 
ve Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim asker firarisi Karahasan oğ
lu Ahmed ve rüfekası hakkındaki hükümlerin 
ref'ine dair olan Adliye Encümeni mazbatası var, 
okunacak dinliyelim. 

3 . II . 1339 
Heyeti Umumiyeye 

Katil kasdiyle cerh ve gasp fiillerinden maz-
nununaleyh asker firarisi Çineli Kara Hasanoğ-
lu Ahmed ve rüfekasmm hiyaneti vataniye müc
rimleri hakkındaki usule tevfikan ve vicahen ic
ra kılınan muhakemeleri neticesinde ikişer sene 
hapislerine dair Çine Bidayet Mahkemesinden 
muta hükmü havi evrak Heyeti Umumiyeden 
Adliye Encümenine havale buyurulmuş olmakla 
mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Münderecatı evraka nazaran maznunların 
mahkemeye şevkine esas tutulan katil ve katil 
kasdiyle cerh ve gasp fiilleri ceraimi âdiyeden 
olup ceraimi mezkûre maznunlarının mücerret 
asker firarisi oldukları bir zamanda ika ettik
leri ef'ali mezkûreden naşi sevk olundukları 
İstiklâl 'mahkemesinin tatili faaliyet ederek 
evraklarının mahkemei aidesine tevdi kılınmak 
üzere Müddeiumumiliğe irsal kılınmasından ve 
meselenin İstiklâl Mahkemesinden mevrudolma-
sından zatı dâva mahkemei mahalliyece hi
yaneti vataniye mahiyetinde görülerek hilafı 
vazife o dairede rü'yeti muhakeme ile itayı 
hükmedilmesi muhalifi kanun görüldüğünden 
hükmü mezkûrun ref'i ile evrakın mercii ka
nunisine tevdii zımmında Adliye Vekâletine ia-
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clesi bilittifak teemmül olunarak Heyeti Uraıı-
miyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza 
İsparta Karahisarı Sahil) 

Taihir İsmail Şükrü 
Âza 
Siird 

Mustafa Sabri 

REİS — Efendim, encümen ceraimi âdiye-
den addediyor, hiyaneti vataniyeden addetmi
yor. 

iYEBİL Ef. (Karahisarı Saıhib) — Müsaade 
buyurunuz. Hiyaneti vataniye cürmü olduğu
nu dercediyorlar mazbataya. Halbuki hiyane
ti vataniye ile 'mücrim ve mahkûm olanlar ve
yahut da takibatta bulunanlar affedilmiştir. 
Burada 'bunun müzakeresine lüzum yoktur. 
Binaenaleyh bunlar Af Kanunundan istifade 
etmiştir. Tekrar ediyorum. Bunun burada 
müzakeresine ve karar ittihazına lüzum yok
tur. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — Efendim, asker firarisi olan 'bu şah
sın ıbir zamanda ika ettiği katil ve 'katil kas
diyle cerh gibi ef'alin tazammıın ettiği ceraim 
firara taallûk etmesi hasabiyle icrayı 'muhake
mesi zımmında kendisi İstiklâl mahkemesine 
sevk; edilmiş muhakemesi rüyet olunacağı 
sırada İstiklâl mahkemesi tatili faaliyet 
ederek işbu evrakı aidolduğu Bidayet mahke
mesine sevk etmiş, bidayet mahkemesi zatı me
seleyi tamik etmeksizin mücerret mürtekibolan 
eşhasın asker firarisi olmaları dolayısiyle ve 
evrakın da İstiklâl mahkemesinden müdevver 
olmasına göre (bunu hiyaneti vataniye cürmü 
telâkki ederek hiyaneti vataniye hakkındaki 
ahkâma tevfikan itayı hükmetmiş, halbuki 
zatı mesele, mesaili âdiyeden bulunması itiba
riyle bu verilen hüküm yanlıştır.' İşbu hük
mün ref'iyle aidolduğu evrakın Adliye Vekâ
letine iadesi için Heyeti Âliyelerine takdim 
olunmuştur. Binaenaleyh mazbatanın aynen 
kabulüyle hiyaneti vataniye mahiyetinde olma
mak üzere mahkemei aidesine evrakı dâvanın j 
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tevdiini bendeniz encümen namına teklif ediyo
rum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) —' Cerh et
tiği veya. silâh çektiği adam ikâmei dâva et
miş midir etmemiş midir? Çünkü bu şahsa ta
allûk eder. İkâmei dâva olunması lâzımge-
lir. Hukuku umumiye namına takibedilecek 
bı'i' dâvadır. 

HAMİD B. (Biga) ~ Efendim, zatı mese
le katil kasdiyle cerh ve esnayı rahta eş'has 
soymak gibi doğrudan doğruya hukuku umu-
miyeye müteallik ve müddeiiumumilik tara
fından takibi lâzımgelen mesaildir. Binaen
aleyh mağdur olan eşhasın ikâmei dâva etme
si meşrut değildir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — As
ker firariyieri Hiyaneti vataniye Kanununa gö
re muhakeme edilmezler mi? 

HAMİD B. (Biga) —Malûmu ihsanınız Bi
dayet Mahkemesine tevdi ettiğimiz hiyaneti 
vataniye ef'ali meseleleri yalnız Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın 
olan mesaile •mütealliktir. M'alûmuâliniz Hiya
neti vataniye müerimininin affı hakkındaki Ka
nunun tefsiri esnesmda asker firariliğinin hi
yaneti. vataniyeden madudol'madığını tefsirde 
tasrih buyurdunuz. Filhakika hiyaneti vata
niye gibi şenî bir cürmü bir askerimize izafe 
edemeyiz. 

LÛTFÎ B. (Malatya)— Bu adamın fiili -ka
ti! kasdiyle cerh... 

HAMİD B. (Biga) -.- Katil, de vardır. , Ka
til keseliyle cerh ve esnayı rahta eşhas soy
mak... 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Müsaade buyurun! 
Fiil ile ceza arasında bir nispeti âdile olmama
lıdır ki, biz bundan dolayı bu hükmü ref-
edelim. ve diğer, mahkemeye tewdi edelim. Ma
demki cezanın asgarisi hükmolunmuştur. Şim
di bu. hükmün ref'ini Adliye Encümeni nef-
anlilkanun mu istiyor? 

HAMİD B. (Biga) — Bu Adliye Encü
menine tefrik buyurduğunuz salâhiyet nokta-
sındandır. Beraet. ve hattâ hüküm verilmiş 
olsa dahi kanunen mahallinden verilmiyen ve 
binaenaleyh ortada hadis olan yolsuzluğun iza
lesi için aidolduğu hükmün, ref'iyle Adliye Ve
kâletine tevdii lâzımgeliyor. İhtimal ki, di
ğer mahkemede beraet ederler. 
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REİS — Efendim, Adliye Encümeni, bu- • 

nu hıyaneti vataniye dâhilinde görmüyor ve 
hıyaneti vataniye hükmünü az - çok, r e f ediyor, 
bunu dereeata tâbi mahakimi âdiyeye veriyor. 
Mesele budur. Başka söz alan yoktur. Mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzaker kâfi görülmüştür. Başka bir tadil 
teklifi de yoktur. Adliye Encümeni mazbata
sı m aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Kütahyalı Halil hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Battalın Halil hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var, okuyacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniyede fer'an zimethal olduğu 

iddiasiyle maznun ve on sene kürek cezasına 
mahkûm Battal 'ın Halil hakkında Kütahya Bi
dayet Ceza Mahkemesinden verilen hükmü hâ
vi evrak Heyeti Umumiye karariyle Adliye En
cümenine tevdi kılınmakla bilmütalâa icabı mü
zakere olundu. 

Evrakı hükmiye münderecatına nazaran 
merkum Halil 'in Yunan işgali zamanında Kü
tahya 'mn Armudeli nahiyesine merbut înli kar
yesinden muhtelif eşhasın silâh sakladıklarından 
bahsile Yunanlılara vâki ihbarı üzerine eşhası 
merkumeyi envai takibata mâruz kılarak ha
nelerini taharri ve bâzılarının silâhlarını ve, köy 
hayvanatını «Klivayı Milliye malıdır» diye 
düşman efradına gasbettirdiği ve Havva ve Ay
şe isminde iki kadını bu yoldaki ihbariyle ka
rakola eelbettirerek hetki ırz ve namuslarına 
badi olduğu ve bâzı eşhası istirdada kadar Af
yon Karahisar hapsanesinde ;mevkuf tutturarak 
mâruzu işkence kılmak suretiyle Hiyaneti Va
taniye cürmüne içtisar eylediğinin sübutuna 
binaen hükmü mezkûr muvafıkı 'nefsülemir 
görülmekle lieclittasdik Heyeti Umumiyeye ar
zına bilittifak karar verildi. 

3 . II . 1330 
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Kâtip Âza 

İsparta Karahisarı Sahib 
Tahir ismail Şükrü 

Âza 
Siird 

Mustafa Sabri 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 

ŞERİF B. (Sinob) — Bu mazbata affı mu-
tazammm değildir. Ruznameye alınması lâzım
dır. 

RElS — Efendim, hukuku şahsiye vardır. 
Bunları okumak lâzımdır, izahat istiyor mu
sunuz? (Hayır sadaları) Başka bir talep de 
yok. 

Mazbatayı aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

7. — Hıyaneti vataniyeden on seneye mah
kûm Selim Efendi mahdumu dâvavekili Mehmed 
Muzaffer hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniye eürmünde fer'an zimethal 

olmakla maznun ve on sene kürek cezasına mah
kûm Mudanya'da mukim dâvavekili Muzaffer 
Efendiye ait evrakı hükmiye Heyeti Umumiye 
karariyle Adliye Encümenine tevdi buyurul-
makla mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Mumaileyh Muzaffer Efendinin Mudanya'da 
tesis ettiği Hürriyet ve İtilâf Kulübü Riyaseti
ni ifa ve istanbul'dan gönderilen sahte fetvala
rı dağıtarak Hareketi Milliyeyi söndürmek is-
tiyenlerle teşriki mesai ettiği ve Kuvayi Milliye
yi kuvvei bâğiye diye tezyif ve bu mealde isti
da verdiği ve işgal zamanında bâzı kimseleri * 
taraftarı milliyet diye Yunanlılara ihbar ede
rek hapis ve tevkiflerine sebebiyet verdiği ve 
Yunan'ın adaletinden '(bahsile tefevvühatta bu
lunduğu ve Rum 'komitacılariyle ülfet ve onlarla 
Bursa'ya gider, gelir olduğu cereyanı tahkikat
tan istihsal edilen delâil ile anlaşılmış ve ber-
minvali muharrer mahkûmiyeti hakkındaki hü
küm ve karar musib görülmüş olduğundan be-
rayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzına ekseri
yetle karar verildi. 

3 . 2 . 1339 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid 
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Kâtip Âza 

İsparta Karâhisarı Sahib 
Tahir Muhalifim 

İsmail Şükrü 
Âza 

Siird 
Mustafa Sabri 

MUSTAFA SABRI Bf. (Siird) — Bu adam 
Yunanlıların Mudanya'ya çıktığı zaman para 
alarak Kuvayı Milliye aleyhine fetva dağıtmak 
için ta Edirne'den memuren gelmiştir. Hattâ 
bu cürmü sabit olmuştur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hakkında kuvvei bâğıye diye istida yap
mış ve Yunanlılara vermiş ve kuvvei bâğıye di
ye Türkiye Büyük Millet Meclisini sarahaten 
itham etmesi hiyaneti vataniye eürmünü teşkil 
ile bundan .başka bir cürmü daha vardır ki rakı 
içmiş ve rakı içtiği halde Kuvayı Milliye ta
raftarı olan memurları da darbetmiştir. Bu
nun mahkûmiyeti usul ve kanuna muvafıktır. 
Esbabı mucibesi de vardır. Mazbatanın kabulü
nü rica ederim. (Kabul sesleri) 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Jandarma efrat ve küçük zâbitanının 

maaşatiınm artırılmasına dair kanun lâyihası ve 
Muvazcnei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Celseyi »Mişadediyoruım. 
Mâlûımuâliniz jandarma ımuılıaıssaısıaıtı hakkında 
kanun lâyiha'smun ikinci maddesinin müzakeresi 
kâfi görüldüğünden madde hakkındaki .tadil tak
rirleri oku nacak. 

Riyalstefti OeİJİlleye 
İkinci imaddendn berveçhi zîr (hadilen kabulü

nü teklif eylerim. 

Madde 2. — Gönüllü ve mükellef bilûmum 

. 1339 C : 2 
REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz

batasının müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görülmüştür. Mazbatayı aynen 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Mazbatayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Efendim Adliye Encümeninin bu nevi daha 
yirmi bir aded mazbatası vardır. Tensibederse-
niz devam edelim, bitirelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim Jandarma Kanunu vardır. Rica ederim bir 
an evvel çıkaralım. Bu en mühimmidir. 

REİS — Zaten müstacel mevaddandır. Maa-
haza reyi âlinize vaz'edeceğim. Adliye Encü
meninin yirmi bir aded mazbatasının müzake
resine devam edilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Devamı kabul edilmemiştir. On da
kika teneffüsten sonra ruznameye devam edece
ğiz. 

Hitamı Celse; saat: 2,23 

> • — • 

jandarma efradma her vilâyet ve liva ınerfeezân-
deki rayice göre mahiye bin sökiz yiinz kuruşu geç
memek üzere iaşe bedeli verilir. 2 Şuıbaıt 1339 

Erzurum Mebusu 
, iSaiih 

Riyaseti Celıilleye 
Madde 2. — Jandarma efradııma verilen iaşe 

bedeli her vilâyet veya liva veya kaza merkezin
deki rayice göre bini tecavüz cftmıeımıeik üzere ita 
olunur. 

İkinci maddenin berveçhi bâlâ Hükümetin tek
lifli veçhile kabulünü teklif ederim. 

3 . I I . 1339 
G'azianlteb 

Yaısün 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,40 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Hakkı Bey (Van) 
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Riyaseti OeMeye 

ikinci maddenin berveçhl âti tadilini 'teklif 
ederim. 

Jandarma efradına verilen iaşe bedeli (her vi
lâyet ve liva merkezindeki rayiç nazarı dikkate 
alınmak ve sekiz yüz kuruştan başlamak şartijde 
bin kuruşu tecavüz etmemek üzere ita olunur. 

3 . I I . 1339 

Kütahya Mebusu Konya Mebusu 
Besim Atalay Refik 

Riyaseti Celilleye 
Muvazenei Maliye Encümeninin tensilbeylediği 

ikinci madde esası ve şekli ve ibaresi itibariyle 
muvafık değildir. Binaenaleyh ikinci ımaddenin 
berveçihi âti şekilde kabulünü arz ve teklif eyle
rim. 

Madde 2. — (Jandarma efradına verilen iaşe 
bedeli her vilâyet veya liva veyahut kaza merkez-
lermdefci rayice ıgöre şehrî bin kuruşu tecavüz et
memek üzere bilhisap tesviye olunur.) 

Muş Mebusu 
Mahmud Sâid 

Riyaseti CeMleye 
Hükümetin atacağı ıslahat haltvelıerinden biri 

olan jandarmanın tezyidi Mulbassasat Kanununun 
ikinci (maddesinin aynen kabulünü teklif ederiz. 

3 . I I . 1339 
DimrbeMr Mebusu Mardin Mebusu 

Kadri Esad 

Riyaseti OeMeye 
İkinci maddenin berveehl âlti tadilini tkelif 

ederini. 
Bilûmum jandarma efradına bulundukları ka

za merkezindeki rayice göne mahiye iaşe bedeli 
verilir. 

3 . I I .1339 
Lâziıstan 

Mehmed Necati 

Riyaseti OeMeye 
Mevzuu müzakere ikinci maddenin Hükümet 

teklifi veçhile kabulünü teklif eylerim. 
Erzincan 
Hüseyin 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere edilen kanunun ;ükinei ımaddesinin 

jandanma efradına cümlesinden sonraki hıer vilâ-

. 1339 C : 2 
yet ve liva merkezindeki cümlesinin yerine ber-
veejhi âiti cümlenin kabulünü teklif eylerim. 

(Her vilâyet ve liva ve kaza merkezindeki ra
yice göre) 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Riyaseti Oelileye 
İkinci maddenin bervephi âti tadilini teklif ey

leriz. 
Madde 2. — Jandarma efradına verilen iaşe 

bedeli liva merkezli rayicine 'göre ve dört derece 
üzerine takdir olunup asgari yedi yüz, âzami bin 
kuruştur. Dereceler arasındaki fark yüz kuruştur. 

Kozan Kastamonu 
Mustafa Abdülkadir Kemali 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

RElS — Efendim müsaade ederseniz takrir
leri hulâsa edelim. Bir, Muvazenei Maliyenin 
ikinci maddesi vardır. Bir de Hükümetin ikinci 
maddesi vardır. Şimdi Muvazenei Maliyenin 
ikinci maddesi mevzuu müzakere oluyor. «Gö
nüllü ve mükellef bilûmum jandarma efradına 
Oıer vilâyet ve liva merkezindeki rayice göre 
mahiye yedi yüz kuruşu geçmemek üzere iaşe 
bedeli verilir» diyor. Hükümetin teklif ettiği 
ikinci madde de şudur: «Jandarma efradına ve
rilen iaşe 'bedeli her vilâyet veya liva merkezin
deki rayice göre bini tecavüz etmemek üzere ita 
olunur» Efendim birinde yedi yüz, diğerinde 
bindir. Bu hususta muhtelifülahkâm takrirler 
vardır. Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Gazianteb Me
busu Yasin Beyin takrirleri «Hükümetin mad
desinin reye vaz'ını teklif» ediyorlar. Üç tak
rirde «Bini tecavüz etmemek üzere rayice göre 
ita olunur» diyorlar. Binaenaleyh 'bu takrirlerin 
üçü de aynıdır. Evvelâ 'bunları reyiâlinize vaz'-
edeceğim. Bu takrirler kabul edildiği takdirde 
diğer takrirlerin reye vaz'ma lüzum yoktur. 

• Efendim Besim Atalay, Yasin, Hüseyin bevlerin, 
takrirlerim reyi âlinize vazediyorum. Hüküme
tin ikinci maddesinin kabulünü teklif ediyorlar. 
Hükümetin ikinci maddesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyeti azîm e ile Hükümetin 
ikinci maddesi kabul edilmiştir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Teklifler 
meyanında vilâyet, liva, kaza merkezlerinde di-
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ye tasrihat vardır. (Kaza) da ayrı hir mahiyet- I 
tedir. Onun da reye (konması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Maddede yalnız «Vilâyet 
ve liva, .merkezi» vardır Erzurum Mebusu Mus
tafa Durak Beyin, kazarım da ilâvesine da i t- bir 
takriri vardır. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) —Rendenizin de 
böyle bir takririm vardır-. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — R e i s 
Bey jandarma kadroları livalarda (bulunur. Ka
zalarda bulunmaz. Onun iein liva tâbiri vardır. 

REİS — Efendim maddede vilâyet ve liva 
ilâvesini teklif ediyorlar. «Kaza» kelimesinin 
ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldır'sıu. Kaza 
da'M ekseriyetle kabul edildi efendim. 

Efendim ikinci maddeyi tashih veçhile oku
yorum : 

MADDE 2. — Jandarma efradına verilen ia
şe bedeli 'her vilâyet veya liva- veya. kaza mer
kezindeki rayice göre foini tecavüz etmemek üze
re ita olunur. 

REİS — İkinci maddeyi tashdîhan kabul eden- I 
, ler lütfen ellerini (kaldırsın. Tashihan ikinci 

madde kabul edilmiştir. 
SÂMt B. (İçel) — Nasıl kabul ediliyor Reis 

Bey? Cidden şayanı hayrettir. 

MADDE 8. — Gönüllü müterrebatmdan mü-
teehhil 'olanlara rayice nazaran 'taayyün edecek 
iaşe 'bedelimin bir nısfı daha zamimeten verilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bunun mad
de olarak tedvinine ihtiyaç, yoktur. Yani üçüncü 
madde demiyelim. 

REİS — Muva^enei Maliyenin ikinci madde
sini okutuyorum: 
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REİS — Başka söz istiyen yok. Müzakerenin 

kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Üçüncü maddenin 
müzakeresi kâfi görülmüştür. Efendim Şükrü 
Bey bu maddenin ikinci maddeye bir fıkra ola
rak ilâvesini teklif ediyor. (Ret sesleri) Efendim 
üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. Dördüncü maddeye 
geçiyoruz. 

MADDE 4. — Bilfiil Karakol kumandanlık
larında bulunan küçük zabıtana maaşlarından 
başka şehrî yüz kuruş ikramiye verilir. 

UMUM JANDARMA KUMANDANI MİRA
LAY GALİB B. — Efendim! Malûrcraâliniz jan
darmanın tahammül ettiği vazaifi müteferria ve 
halk ile Hükümet arasındaki teması muhafaza 
jandarma karakolları tarafından ifa edilir ve bu 
karakolların kumandanları da jandarma küçük 
zâbitanıdır. Şimdiye kadar jandarma küçük zâbi-
tanına mahiye elli kuruş zam veriyorduk. Bu zara, 
elli kuruşun kıymeti maddiyesi olduğuna naza
ran yapılmıştı. Bugün bu elli kuruş eski mahi
yette ve kemiyette değildir. Binaenaleyh jan
darma karakol kumandanlarını daha hahişlii bir 
ımırette vazifeye sevk etmek için bunların elli 
kuruş olan ikramiyesinin yüz elli kuruşa iblâğını 
tasavvur ettik (bu da büyük bir yekûn tutmuyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Sanmam) — İki yüz 
değil mi? 

JANDARMA UMUM KUMANDANI MİRA
LAY GALİB B. — Yüz elli kuruşla iki yüz ku
ruşa iblâğını tasavATur ettik. Karakol kuman
danlığında çalışan bir küçük zabitin muvaffaki
yeti görülmeyi p de karakol kumandanlığından ıs
kat edilirse bu küçük zabite hiçbir şey vermiye-
eeğiz. Yalnız rütbesinin maaşı verilecek. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hakikaten iki yüz ku
ruş verilmesi lâzımdır. Karakol kumandanları ka
rakolda bulundukları zaman gelen gidene kahve 
verir, gelen giden yolcular her halde karakollara 
inmek mecburiyetindedir. Büyük memurin şu 
veya bu karakola iner, karakolun mahrukat be
deli de yoktur. Bendeniz şimdi Jandarma Kil
in an dam Beyden rica. ediyorum, halktan alınan 
odun bedelini de karakollar tesviye etsinler. 
Senevi epeyce bir para eder. Odunu hep ahali 
çekiyorlar. 

MADDE 3. — Gönüllü mürettebatından mü-
teebhi'l olanlara ikinci madde mucibince tâyin 
edilecek iaşe bedelinin nısfı zamimeten ita olu
nur, 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İkisi de aynı mealdedir. 
Şimdi efendim bendeniz maddeyi tayyedelim de
mek İstemiyorum. Bu üçüncü maddenin ikinci 
maddeye mütemmim ve müzeyyel olmak üzere 
ilâvesini teklif ediyorum. Bir hükmü ifade etmi-
yen bu maddenin ikinci maddeye bir fıkra olarak 
ilâvesini ve buradan madde olarak kaildırılmasını 
teklif ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Sefbk ve rabıt noktai nazarından. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Umu

mi hastalıktır, o. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hastalık değildir. Bu 

ikramiye parasını hattâ dört yüz kuruş yapma
lıdır. Odunlarını da para ile alsınlar. Hiç ol
mazsa, öyle talebediyorum ve bir de takrir tak
dim ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encü
men yüz kuruş demiştir, Hükümet iki yüz ku
ruş diyor. Tekliflerini kabul edebilmek için ka
rakol adedini bilmek lâzımdır. Ne kadar kara
kol vardır? Kumandan Bey adedini takriben 
verirse ona göre biz de görüşebiliriz. 

JANDARMA UMUM KUMANDANI Mİ
RALAY GALİB R. — Efendim, karakollarımı
zın adedi iki bin beş yüzü tecavüz etmez. Yani 
külliyetli miktarda yekûna baliğ olacak dere
cede değildir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Dördüncü maddenin 
müzakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Kâfi görülmüştür. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Teklifim var. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye En
cümeninin dördüncü maddesinde şehriye yüz 
kuruş ikramiye vardır ki, elliyi yüze iblâğ edi
yor. Hükümet ise elliye yüz elli ilâve ederek 
iki yüz kuruşa iblâğ ediyor. 

SAMİ B. (İçel) — Kim ilâve ediyor. Reis 
Bey! 

Riyaseti Celileye 
Karakol kumandanlarına Hükümetin teklifi 

veçhile iki yüz kuruş verilmesini teklif' ederim. 
Bolu Mebusu 

Şükrii 

SAMİ B. (İçel) — Âza zam teklifinde bulu
namaz. 

REİS — Hükümetin teklifinin reye vaz'ını 
teklif ediyor. Efendim; Hükümet iki yüz ku
ruş teklif ediyor, yani 150 zammediyor. Muva
zenei Maliye de yüz kuruş teklif ediyor. Şükrü 
Bey ise Hükümetin teklifinin reye vaz'mı tek
lif ediyor. Binaenaleyh, Hükümetin teklifini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edemediği 
takdirde ret mahiyetindedir. Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi müzakere edilecektir. Hü
kümetin teklifi veçhile dördüncü maddede iki 
yüz kuruş ikramiyeyi kabul edenler lütfen el 
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kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde şu şekli alı
yor : 

MADDE 4. — Bilfiil karakol kumandanlık
larında bulunan küçük zâbitana maaşlarından 
başka mahiye verilen elli kuruş ikramiye iki 
yüz kuruşa iblâğ edilmiştir. 

REİS — Maddeyi tou şekilde kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanun Dersaadet ve 
mülhakatında Kânunuevvel 1338 bidayetinden 
ve Trakya ile İzmir sancağında tarihi neşrin
den ve sair mahallerde bin üç yüz otuz ddkuz 
senesi Martından itibaren tatbik olunur. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — 
Umum Jandarma Kumandanı bizi bu hususta 
tenvir etsinler. Kanunun böyle muhtelif (tarih
lerde meriyetine sebep nedir? 

UMUM JANDARMA KUMANDANI MİRA
LAY GALİB B. — Biz de bu maddenin Muva
zenei Maliye Encümenince kabul edilen şekil
de kabul edilmesini istiyoruz.. Bunu istirtem 
ederim. Bunun esbabı mueibesi; İstanbul jan
darmaları şimdiye kadar 23 lira maaş alıyor
lardı. Elimizdeki Kanuna nazaran bunlara ma
aş vermeye imkân bulamadık. Kânunuevvel «na
aşım- İst anıü jandarmaları almamış, emre in
tizar etmektedirler. Bu kanun dairesinde maaş 
verilmesini tebliğ edeceğiz. 'Kânunusani maaş
larını Ibu suretle alacaklardır. Tahsisat mevcut
tur. 

RESUL B. (Bitlis) — Sekiz aydan beri ma
aş almıyan jandarmalar da vardır. 

UMUM JANDARMA KUMANDANI ıMİRA-
LAY GALİB B. — O Ibaşka mevzudur, beyefen
di! Onun için ıbu kanunun meriyetini İstadbul 
jandarmaları için Kânunuevvel bidayetini ka
bul ettilk. Trakya ile İzmir sancağında tarihi 
neşrinden diyor Encümen. Trafkya için. tahsisat 
aldık. Tahsisatımız mevcuttur. Tarihi neşrinden 
itibaren sarf edebiliriz. Mamafih Mart da yak
laşmıştır ve İzmir'in de Marttan itibaren bu 
kanun dâhilinde maaş almasını kalbul ediyoruz. 
Yalnız İstanbul'un Kânunu evvelden kalbul edil
mesini rica ederim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Kumandan Bey 
Meclisi Âli arzunuzu yerine getirecektir. İnşal
lah bundan sonra soyulmıyacağız değil mi? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey teklifim var, 
okunsun da iza'h edeceğim. 
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ABDULLAH Ef. (İzmir) — Böyle şey tek 

lif edilmez efendim. 
REİS — Okunur. Kaibul edip etmemek size 

aittir. 

5. — Bolu Mebusu Şükrü. Beyin, Jandarma
nın tezyidi muhassasah hakkındaki Kanuna bir 
madde ilâvesine dair kanun teklifi (2/675) 

3 Şubat 1339 
Riyaseti Oelileye 

Mevzuu müzakere olan jandarma muhassa-
satı hakkındaki Kanuna beşinci madde olarak 
âtideki maddenin ilâve ve kabulünü teklif ey
lerim. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

MADDE 5. — Alelûmum jandarma efrat ve 
zabıtanı bilâbedel alınması kanunen memnu 
olan yem ve yiyeceği gittiği köyden parasız 
alırsa muhtar tarafından yapılacak zabıt vara
kası üzerine o jandarma veya zabitin ilk ala
cağı maaşından katı' ve tevkif ve müstahikkine 
verilmek üzere muhtara tevdi ve işbu 'muamele 
rüesayı memurini Mülkiye tarafından icra ve 
tenfiz edilir. 

(Reye, reye sadaları) 
REİS — Efendim bu ayrıca bir kanun teklifi

dir ve Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bununla alâkadardır. 
REİS — Bu müstakil bir kanundur. Lâyiha 

Encümenine gitmesi lâzımdır. Lâyiha Encümeni
ne gönderiyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —Reis Bey, feöz veriniz, 
bu kanunla alâkası vardır. İzah edeceğim. 

REİS — Efendim, münasebattar olsa bile yi
ne encümene gitmesi lâzımdır. 

Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Beşinci maddenin müzakeresini kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Beşinci maddenin mü
zakeresi kâfi görülmüştür. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hüküme
tin teklifi veçhile. 

REİS — Efendim beşinci maddeye dair tadil-
name vardır okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin, işbu kanun Dersaadet ve mülhaka

tında Kânunuevvel 1338 bidayetinden ve sair ma
hallerde 1339 senesi Martından itibaren meriyül-
icradır. 
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Suretinde tadilini teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REİS — Refik Şevket Beyin tadilnamesini re
yi âlinize vaz'ediyoruz. Bu tadilnameyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Beşinci maddenin şelkli muaddiliıni dkuyoruz. 

MADDE 5. — İşbu kanun Dersaadet ve mül
hakatında Kânunuevvel 1338 bidayetinden ve sair 
mahallerde 1339 Martından itibaren tatbik olu
nur. 

REİS — Efendilim beşiınoi maddenin şekli mu-
addiMni 'reyi âlinize arz ediyorum. Maddei muad-
deleyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir.. 

REİS — Altıncı maddeyi okuyoruz efendim. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Beşinci madde ka
bul edildikten sonra bu madde zaittir. Zannede
rim tâyyı lâzımdır. 

•- ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Kanun olarak çıkıyor. Binaenaleyh «tarihi neş
rinden muteberdir» denilmesi lâzımdır. 

REİS — Beşinci madde esasen kanunun ta
rihi tatbikini gösteriyor. Binaenaleyh altıncı mad
denin tayymı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edilen beşinci maddeye nazaran tearuz teşkil ede
cek. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Makamı 
Riyaset bunu nereden çıkardı efendim? 

REİS — Altıncı maddenin ifcayyını kabul 
edenler lûitf en ellerini kaldırsın. Taıyyı kabul edil
miştir efendim. 

Evvelce yedinci madde olan ve şimdi altıncı 
madde olan maddeyi okuyoruz. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır, sadaları) Maddeyi aynen re
yi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. Efendim maddeler bitti. Şimdi kanunun 
heyeti umuımayeskıi tâyini esatmdyle reyi âli
nize vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz. 
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2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz 

Sıhhiye Müdürü Ferruh Niyazi Beyin sebebi teb
diline dair suali ve Sıhhiye Vekâleti Vekili Dr. 
Tevfik Rü§dü Beyin şifahi cevabı 

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. TEV
FİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaşlar müsaa
de buyurursanız Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin 

\ bir sual takriri vardı, cevap vereceğim. 
REİS — Efendim Elâziz Mebusu Hüseyin 

Beyin bir sual takriri vardı. Ona Vekil Bey cevap 
veriyorlar. 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ TEVFİK 
RÜŞDÜ B. — Gayet kısa cevap vereceğim ve 
Meclisin vaktini zayi etmiyeceğim. Muhterem ar
kadaşımız cevabını tacil ediyorlar. Onun için af 
talebediyorum. İptida suali okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Elâziz Sıhhiye Müdürü Ferruh Niyazi Beyin 

Elâziz'den DiyarbeikİT'e tahvil edilmesi esbabının 
dermeyan edilmesini Sıhhiye Vekâletinden sual 
ve teklif eylerim. 

24 Kânunsani 1339 
Elâziz 

Hüseyin 
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKlLl TEVFİK 

RÜŞDÜ B. — İşin bidayetinde macerayı Hüse
yin Bey biraderimize şifahen dahi arz etmiştim. 
Elâziz Valisi Ferruh Niyazi Bey hakkında mü
him bir tahkikata başlamış ve kendisini birkaç 
meseleden dolayı itham ediyor ve İdarei vilâyat 
Kanununun maddei mahsusası mucibinnce tahki
katın işkâl edilmemesi için işten el çektirmesini 
talebediyor. Biz vekâlete atfedilen maddeleri nâ-
kıs buluyoruz, işar derecesinde bunu tetkik edi
yoruz. Bir taraftan henüz tahkikatın neticesi 
alınamadığını ve diğer taraftan o kadar çok 
doktor bolluğunda bulunmadığımızı düşünerek 
tahkikatın neticesine kadar işten el çektirmesini 
muvafık bulmuyoruz. Fakat tahkikatın işkâl edil
memesi için de valinin talebini terviç zaruretin
de bulunduğumuzdan kendisinin de cevaben 
çektiği telgrafı okuyorum : 

Hükümet Tabibi Ahmed Beyi bittevkil vazi
feden infikâk eyledim. Diyarbekir'le Elâziz ara
sında şiddetli şitadan mürur ve ubur munkatı ve 
posta dahi gidemediği cihetle imkân zuhurunda 
mahalli memuriyetime azimet eyliyeceğim mâ
ruzdur. 

Ferruh Niyazi 
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Ferruh Niyazi Bey de telgrafiyle Diyarıbe-

kir'de vazifeyi kabul ediyor. Elâziz'de, gerek 
Elâziz muhterem mebuslarının ve gerek Elâziz 
ahalisinin itimadına mazhar olan Ahmed Beye 
vazifesini vekâleten tevdi ederek çekilip gidiyor. 
Dahiliye Vekâleti de bize valinin iş'aratım bir 
tezkereyle tekidetmiş bulunuyordu. Mesele bun
dan ibarettir. Evrakı da Hüseyin Bey birade
rimiz kısmen okumuşlardır. Macerayı da arz edi
yorum. Mesele bir memurun bir yerden diğer 
bir yere nakli meselesidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Temenni ederiz ki, Diyarıbekir'de de Gençler 
Kulübü açılsın. 

SIHHİYE VEKlLl TEVFİK RÜŞDÜ B. 
(Devamla) — Eğer Vekâletin harekâtı vakıası 
gayrikanuniyse her hangi bir mesele gibi addede-
miyeceğimden vukubulan sual üzerine vâki ola
cak kusurumu mucibi istizah görürüm. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Tevfik Rüşdü Bey! 
Rica ederim Dahiliye Vekâletinin tezkeresi okun
sun. 

SIRRI B. (izmit) — Ferruh Niyazi Beyin 
Meclisi Âlinin haysiyetiyle alâkadar bir muame
lesinden haberdar mısınız! 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Ferruh 
Niyazi Beyin dahli yoktur. Teşvikle yapılmış
tır, Reis ve Dahiliye Vekilinin teşvikiyle yap
mıştır. Onların hesabını bilâhara yaparız. 

SIHHİYE VEKlLl Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ 
B. (Devamla) — Müsaade buyurursanız Hüse
yin Beyin arzusu veçhile Dahiliye Vekilinin tez
keresini okuyayım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bir tebligatta bulununuz da Diyarbekir'de 
bir Gençlik Yurdu teşe'kkül etsin. 

«Hasan Kâhya imzasiyle Vekâletin tezkere
sine merbut bir tezkereyle Vilâyet Sıhhiye Mü
dürünün Ermeni eytamhanelerinin şevkinde 

.birçok suiistimalâtta bulunduğu ve murahhası 
tehditle on lira madenî para aldığı ve umura 
sıhhiyede hayvansız olarak gidilmesi lâzımken 
hayvan istihdam eylediği ve kitabette bulunan 
biraderine her ay Hükümetten yem bedeli al
dığı ve biraderini bir mültezimin kitabeti hu
susiyetinde çalıştırmakta olduğu ve iaşesi lâ-
zmıgelen diğer biraderinin çocuklarının da ey
tamdan iaşe edilmesi...» Efendim, suiistimalât 
hakkında biz de tahkikat ve takibatı vilâyete 
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terk ettik. Ayrıca müfettiş göndermek ve har
cırah vermek lüzumunu duymadık. Tahkikatın 
neticesine göre kendisini mahkemeye tevdi et
mek veya beraei ettiğine göre memuriyete ka
bul eylemek üzere işgal edilmemesini yazdım. 
(Muvafık, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Vekâlet vazifesini yapmıştır. Yalnız tavsiye 
ediniz ki, orada da bir kulüp acilsin. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Efendim, ortada 
bir mesele vardır. Müsaade buyurunuz, 

Dr. ABİDlN B. (Lâzistaıı) — Bu adamın 
nafakasını, rızkını kesmek lâzımdır-. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Ferruh Niyazi 
Beyin Ermeni eytamını sevk ederken aldığı pa
ranın mühim ibir yekûna baliğ olduğu söyleni
yor. Birçok arkadaşlar da öyle söylüyor. Vali 
bu adamı şikâyet etmiştir*. Diyor ki, izmir'in 
istihlâsı şerefine yapılan şenlikte bu adam sar
hoş olarak raksetmiştir. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistaıı) — Kâfidir kâfi, 
müdafaa etme. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Ben bu ada
mın lehinde ve aleyhinde söylemiyorum. Vali 
diyor ki, bu adam biraderinin... 

Dr. ABlDÎN B. (Lâzistan) — Kâfi, kâfi. 
HÜSEYİN B. (Devamla) — Sen sus canım! 

O ne? Vali diyor ki, bu adam biraderini Kü
çük Sıhhiye Memuru tâyin etmiş. Sivas'tan bu
raya kadar getirmiştir ve harcırahını da Mua
veneti içtimaiye parasından verdirmiştir. 

MBHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—• Vazifesini suiistimal etmiş. 

HÜSEYİN B. (Devaım'k) — Bir de vali di
yor ki, biraderi Küçük Sıhhiye Kâtibi olduğu 
haklıe Hanlkendi nahiyesinde muaşşirük kitabe
tinde ıbukınımustur. .Şimdi rica ederim, eğer bir 
madde varsa, ve eğer bu adam bir cürüm ika et
mişse .mutlaka cezasını 'görmelidir ve hakkında ta-
'kiibait yapılmak lazımsa yapılsın, tahtı muhake
meye alınsın, ya beraet etsin veya ceza, görsün. 
Yoksa Diyaıibekir'e nakledil'mdi .midir? Valinin 
-böyle olur olmaz, kendi fikrine göre, şunun bunun 
aleyhinde sıfattı memuriyetini istimali -etaıesi doğ
ru mudur? Bu adamı Elâziz'e gelmelidir. Eğer 
«fendim ıbir şey yoksa vali hakkında tahkikat ya
pılsın. 

Dr. ÂBİDlN B. (Lâzistan) — Hayır, hayır. 
Valiyi de 'biz 'biliniz. Onu da biliriz.; 
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' SAMİ B. (içel) — Meclis hakkında yazı ya

zanların ne gibi ayakkaibı oldukları yavaiş, yavaş 
meydana çıkıyor. 

Riyaseti Oelileye 
Ferruh Niyazi 'Bey her ne kadar Diyanbeikir'o 

kadar tahvil edilmiş ise de hakkındaki tahkikat 
netice bulmadan bu muamelenin icrası muvafık 
ölamıyacağından tahkikat neticesinde tahakkuk 
edecek hale göre hakkında muamele ifası için tek
rar Elâziz'e götürülmesini teklif eyerim. (Hayır, 
h.<ıyı r «adaları) 

Elâziz 
Hüseyin 

SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. TEV-
FİK RÜŞDÜ B. — Arkadaşlar! Bir ricam var
dır. O da şudur : Bu #aıt tahkikat neticesinde îbe-
raet eder veyahut- mahkum olur. Bugün taihkükatı 
işkâl etmemesi için vekâlet kendisini Diyarbeikir'e 
•naibietmiştir. Eğer Hüseyin Bıey kaani olunuyorsa 
bu bir muameleli icraiyedir. Sualimi istihzana kal-
bedebilir. Ve hattâ !ben istihzana kalbini rica ede
rim. (Hayır sadaları) 

(Bu takrir reye konamaz sesleri) 
REİS — Efendim hu takrir okunmuştur. Ce

vabı kâfi göraıuedileılsle haşlka tevessül edieeeği ta-
;rik vardır. Mesde sâille mesul arasındadır. Bu 
takriri r-eye vaz'edemıenı. 

HÜSEYİN B. (Elâaiz) — E fendim müsaade 
buyurunuz! Bunun için ıbilhassa Grupa müracaat 
edeceğim. (Şiddetli alkışlar) ('Handeler, alkışlar, 
bravo sadaları) 

HASİB B. ('Manas) — Reis Bey, (müsaade 
ediniz! Bendeniz usulü müzakere hakkında söyli-
yeceğim. Hüseyin Bey sualine; eevaibı kâfi görme
diği lıailde (istizaha kaibederdi. Binaenaleyh bu va
ziyeti kanuniyesine müracaat ertimiyerek Grupa 
müracaat edeceğim demesiyle Heyeti ITınumiye-
nin fevkinde bir merci tanım ıştır. Sözünü geri al-
<malıdm\ (Alkışla r) 

HÜSEYİN fi. (Elâaiz) — Müsaade ediniz! 
Ben bir Grupa mensubum, sahtekârlık yoktur. 
Sen de nasıl ki, mensupsun. Ben işit izah takririni 
vermeden meıısulbolduğum grupa ımüracaat ede
ceğim. Grupa .mensup bir vekilden istizah etmek 
için grupa mensup âza mutlaka grupa ve grup 
heyeti idaresine müracaat eder. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vekiller 
o grupa mensuptur da ondan doğrudur. 
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Dr. ÂBİDİN B. (Lâaisıtan) — Onu evvelden 

düşütleydin. 
HÜSEYİN B. (Elâaiz) — Benim kanaatim 

budur. Eğer #izin kanaattiniz yoksa başka türlü 
yaparsınız. Sahlttefcârlıkla söz 'söyleıme.m, doğrusu 
budur. (Gürültüler) Böyle bir istizah takririni 
üi'upa müracaalt turneden veremem. 

İvEIS — Efendim Nüzhet üede'nin tam maaş
la mezuniyetti için reye iştirak eden azanın adedi 
119, 74 kaibul, 39 ret, 2 müsıtten'kif. İtoincl defa 
reye vaz'edildiği için tam maaşla mezuniyeti ka
bul edilmiştir. 

Jandarma muihassasatmm tezyidi hakkındaki , 
Kanuna iştirak eden azayı kiram 179, 28 ret, 2 
müisitenkife karşı 149 reyle Jandarma tahsisatı 
halökındalki Kanun kabul edıikniştir. 

SAMİ B. (İçel) — Pekâlâ Allah bol paralar 
verisin. 

2. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı baha
riye ve feresiyenin Gümrük Resminden muafiye
tine dair kanun lâyihasiyle, Kütahya Mebusu Ra-
çjib Beyin Ziraat makinalarmda istimal edilmek 
üzere hariçten çelbolunacak 'petrol, benzin, ben
zol, mazot, maden kömüriyle makina yağı, damız
lık te çift hayvanatı ve sair enin Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye ve İktisat Encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim ruznaımede Ziraat Banka
sının hariçten eelfoedeceği makina ve yağlar hak
kında kanun lâyihası vardır. Onun -müzakeresine 
içiyoruz. 

Madde 2. —- Ziraat Bankası birinci maddede 
mezkûr ımevaddı yalnız çiftçi ve bağcılarla 
ziraat makinası sahiplerine vermeye ve bunla
rın ziıaatten başka hususatta istimal edilmiye-
eeğine dair teminat almaya mecburdur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
usule dair söyliyeceğim. Efendim, bu maddeyi 
müzakere edersek bundan evvelki madde kabul 
edilmediği takdirde bu maddenin tatbikine im
kân kalmaz. Binaenaleyh evvel beevvel bu 
maddeyi müzakere edebilmek için encümene 
giden maddenin kabulü lâzımdır. O kabul edil
medikçe bu müzakere edilemez. 

REİS — Efendim! Ziraat makinalarmda 
müstamel mevaddı müştailenin Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanunun birinci mad
desi encümene gitmiştir. Encümenden henüz 
gelmemiştir. 
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Hüseyin Bey usul hakkında itiraz ettiler. 

İkinci maddenin birinci maddeyle alâkası var
dır, o kabul edilmeden müzakere edilemez di
yorlar. Bu teklifi reyi âlinize ;vaz'ediyorum. 

Efendim bu maddenin, birinci madde encü
menden gelinceye kadar, tehiri müzakeresini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Tehiri 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

3. -•• Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemcüî 
Beyin*Kanunu Cezamn 203 ncü maddesine tez-
yü edilecek mevad hakkındaki kanun teklifi. 
(2/288) 

REİS — Efendim, ruznamemizde bundan 
sonra Kanunu Cezanın iki yüz üçüncü maddesi
nin zeyline dair teklifi kanuni vardır. Onun 
müzakeresine başlıyoruz. 

ABDÜLKADİR KEM ALÎ B. (Kastamonu) 
— Bundan iki sene evvel İstibdadı idarede ya
pılmış olan Kanunu Cezanıızdaki bir boşluğu 
görerek onu doldurmak için birkaç maddeden 
mürekkep kanun teklif etmiştim. Bu kanunun 
heyeti umumiyesinin müzakeresi esnasında aile
vi bir mecburiyet dolayısiyle maalesef burada 
bulunamadım. Kanunun lehinde ve aleyhinde 
söylenen sözleri gazetede okumak mecburiye
tinde kaldım. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylemeye filvaki nıesağ yoksa da birinci mad
de heyeti umuıniy esiyle alâkadar olmak itiba
riyle söyliyeceğim sözler, yine heyeti unıumi-
yeye taallûk edecektir. Teklifimin hulâsası şu
dur : Hürriyeti şahsiyeye ve efradı milletin hu
kuku tabiiye ve medeniyesine her kim tecavüz 
ederse etsin tecziye olunacaktır ve tecavüzden 
haberdar olduğu halde takibat icra etmiyen 
müdcleiiumumiler de mesul tutulacak, ve ahvali 
fevkalâdede tecavüz eden insanlar hakkında 
birgûna muamele yapılmamasına mâni olmak 
için mütecavizünaleyh tarafından mütecavize 
kâtibiadil tarafından protesto tevdi olunacaktır. 
Teklifin esasını bunlar teşkil ediyor. Okuduğum 
zabıt ceridelerinde ve gazetelerde aleyhinde söy-
liyenler bilhassa beş nokta üzerinde tevakkuf 
ettiklerini ve kanunun aleyhinde on beş nokta 
itibariyle beyanı mütalâa ettiklerini gördüm. Bu 
beş noktadan birisi Ceza Kanunumuzda tekli
fin mâna itibariyle ifade ettiği siyak ve sibaktan 
âri olduğu söyleniyor. Bu kabul edilirse kava-
ninin altüst olacağı zannı'ortaya sürülüyor. 
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Dördüncüsü; heyeti umumiyesi itibariyle ca

hilane bir teklif olduğuna dairdir. ı 
Beşincisi; bu kanun kabul edilirse memuri

ni Devletin müddeiiumumilerin esiri olacağından 
bahsediliyor. 

Efendiler! Ceza Kanunumuzda teklifimin ifa
de eylediği mâna ile alâkadar olan maddelerin 
mevcudolmadığma kaani bulunuyorum ve vü
cudunu iddia ettiklerini ortaya atan aradaşla-
rm Kanunu Cezanın 102 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının benim teklif ettiğim maddenin ifade 
eylediği mâna ile asla alâkası bulunmadığını 
ispat edebileceğimi zannediyorum. Kanunu Ce
zanın 102 nci maddesinin ikinci zeyli veyahut 
birinci zeyli 1330 tarihinde diğer bir kanunla ' 
beraber kanunu muvakkat şeklinde neşredilmiş 
ve kendisinden evvel neşredilen ve 84 ncü mad
denin tadiline taallûk eden ve memurini Devle
tin devletçilik noktai nazarından vazifelerinin 
suiistimaline aidolan hususattan maada olan 
suiistimale mütaallik bulunuyorlar. Meşrutiye
tin ilânından sonra her ne esbaba mebni ise Ka
nunu Cezamız Meşrutiyetin icabatma tevfikan 
lâzımgelen tadilâtı görmemiştir. Meşrutiyet de
mek yalnız Kanunu Esasi demek değildir. Ka
nunu Esasi, teşbihte hata olmasın, istitraden 
söyliyeyim. Metin suretinde yazılır. V</ ona 
taallûk eden hususatta diğer kanunlarla, bilhas
sa Ceza Kanuniyle birçok misaller zikrine im
kân vardır. Fakat uzunuzadıya vakti izaa etmiş 
olmamak için bir iki misal arz edeceğim. 

Meşrutiyetin icabatmdandır ki efradı vatan 
hürriyeti kelâma maliktirler, Bundan daha evvel 
hürriyeti tefekküre maliktir, ve bunun icaba
tmdandır ki herkes hürriyeti kelâma maliktir. 
Herkes vatani hususatta bir sakıf altında ve
yahut haricinde toplanmak hakkını haizdir, 
hatkkı içtimaa maliktir. Yine hürriyeti tefekkür 
net?cesimledir ki, gazetelerde yazı yazmak in
sanlar için haktır. Bu noktai nazardan yapıl
mış olan bâzı kanunlarımız vardır. Meselâ Hakkı 
içtima Kanunu, meselâ Matbuat Kanunu, Tatili 
eşgal Kanunu. Kanunu Esasinin vadettiği husu-
satla alâkadar kanunlar olan bu arz ettiğ'm üç 
kanunun da^rei avamiri dâhilinde ifayı vazife 
edenler, haklarını istimale salih bir vaziyettedir
ler. Onun haricinde bulunanlar için yine o kanun
larla'cezalar tertibedilmiştir. Meselâ hakkı içti
maa taallûk eden Kanunun hatırımda kaldığına 
göre onuncu maddesinde o kanun dai resmide 
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hareket etmiyerek toplanan eşhasın idaresini 
teminen başında bulunan kimseler zanneder m 
yirmi beş kuruştan bir liraya kadar cezayı nak
dîye veyahut yirmi dört saatten bir haftaya ka
dar, hapse mahkûm edilir tarzında bir madde 
vardır. Şimdi her hangi bir meseleyi he rhangi 
bir kasabanın ahalisi mevzuu münakaşa etmek 
istedikleri takdirde Millet Meclis:'nin içtima-
gâhmdan üç kilometre uzakta olmak şartiyle 
ve içtima1 edilen mahal ahalisinden olmak ve 
mahkûminden bulunmamak gibi bâzı kuyuda 
riayet edilerek iki şahıs tarafından Hükümete 
bii' beyanname verilmek şekline riayet edildiği 
takdirde her hangi bir meselei vataniyeyi efradı 
ahali müçtemia'n müzakere salâhiyetini haizdir. 
Efradı ahalinin şu salâhiyetini hakkı içtimaa 
taallûk eden kanun tesbit ettiği halde bu kanu
nun cereyanı ahkâmına mâni olacak hareketlere 
tevessül edecek olan memurini Devlet için 
maatteessüf Ceza Kanunumuzfda b"r ceza ve bir 
madde yoktur efendiler!.. Esasen hürriyet-de
nildiği zaman bunun mütecavizlerini yalnız me
murini idariye şeklinde görmemek icabeder. 
Yalnız hürriyetin mütecavizleri yalnız memurini 
İdariyedir zehabında bulunmamalıdır. Hürri
yetin, memurini idariye, memurini Adliye, me
murini saire ve efradı ahali de aleyhtarı olabilir. 
Eğer Kanunu Cezaya askerin ve memurini Dev
letin ve kuvvei Adliyenin, eşhasın hürriyete vu-
kubula/cak hakkı tecavüzlerini meneldecek mevad 
dercedilmezse istibdadı idarenin Kanunu Ce-
zasiyle yeni şekli idarenin devamına imkân kal
maz. Memlekette İstibdadı idarîden devredilmiş 
olan Kanunu Ceza, Hükümetten maksat hükü
mettir düsturuna tebaan yapılmış olduğu için 
bizim birçok yaygaralarımıza, ve birçok iradet-
tiğîmiz nutuklara ve vaitlere rağmen teyit kuv
vetini haiz olmadığımdan, idarede ne kadar te
beddül yaparsak yapalım neticede görüyoruz 
ki, yine eski tas, eski tarak halindedir. 

Keza efendiler-, ueselenin birisini Hürriyeti 
içtimaa taallûk eden Kanunum ahkâmını ihlâl 
eden hareketlere aidolmak üzere arz ettim. Diğer 
bir mesele daha arz edeyim ki, memurini idareye 
taallûk eder. Meselâ bir mutasarrıf veya bir kay
makam kendi muhitindeki efradı vatandan biri
sini o muhitte oturmaktan menederek başka bir 
memlekete veyahut da hududu vatan haricine çı
karmak teşebbüsünde bulunursa ve çıkarırsa bu
nun cezasını Kanunu Cezamız kaydetmez. Sonra 
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hürriyeti seyahat, Meşrutiyetin temin ettiği en ba
sit bir hak olduğu halde ve hâkimiyet bilâkaydü-
şart milletindir tâbirinin ifade ettiği mâna Millet 
Meclisinin ekseriyetinin verdiği karar şeklinde ol
ması lâzımgelirkcn görürsünüz bir polis müdürü 
serbestli seyahati meneder. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahibi — 
Yalnız polis müdürü mü? 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Devamla) — 
Misal olmak üzere söylüyorum. Kaymakam, polis 
müdürü, hattâ eşhas da bunu yapar. İsim tasri-
hiyle misal göstermeye lüzum görmüyorum. Bil
hassa içimizde Bağdad'da Basra'da bulunan 
arkadaşımız Dr. Mustafa Bey birade
rimiz Basra'da müteneffiz bir şahsın 
dilediğini harice çıkardığını pekâlâ bi
lirler. Yani mutlaka memur olmak şart değildir. 
Memlekette bâzı insanlar meselâ; açık söyliyeyim. 
Efendiler! Basra'da Seyyid Tâlib namında bir 
adam vardı. Onun müsaadesi olmadan kimse Bas
ra'ya giremezdi, ondan daha zayıf olan insanla
rın serbestli seyahatine veya ikametine mâni ola
cak hareketlerini tecziye edecek Kanunu Cezamız
da bir madde yoktur. Efendiler! Askerler de hür
riyetlere tecavüz ederler. Fakat bunu iki noktai 
nazardan tetkik etmek lâzımgelir. Biri, umumi 
seferberliğin devamı zamanına aittir. Diğeri, hu
zur ve sükûn zamanına aittir. Dünyanın hiçbir 
milleti ordusuna vazife verdikten sonra o ordu
nun gayet zaruri olarak talebettiği yemek, içmek 
ve yatmak ihtiyaçlarını temin etmezse ondan 
nasıl vazife bekliyebilir? Ye tâyin edilen hedefe 
gitmesi için nasıl bir emir verebilir? Kim emir 
veriyor? Vatan emir veriyor. Milleti tarumar cy-
liyen Yunan Ordusunu Akdenize dökeceksiniz 
tarzında Başkumandan sıfatiyle ve onun ağziy-
le milletin bir emri olan, bir iradesi olan bir söz 
orduya tevdi edileceği zaman ordu o vazifeyi ifa 
edebilmek için iaşe, ilbas. beytutet mesailinde 
kavanini Devleti, hukuku tabiiye ve eezaiyeyi 
nazarı itibara almak vaziyetindedir. O, Akde
nize inmek mecburiyetindedir. Akdenize iner. 
Fakat aç gideceksin, çıplak gideceksin dersek 
o ordu da oraya inemez. Daha ziyade tefsir et
mek lâzımgelirse işittim ki bâzı arkadaşlarım An
kara'da askerlerin yapmış olduğu tahribattan 
bahsetmiş, -efendiler! Maalesef benim bu kanu
num o yapılacak tahribatın önüne geçemiyecek-
tir. * 
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Efendiler! Maalesef hazırlanamadığımiizın ne-

tayici olan bu gibi efalden dolayı müşterek (bir 
mesuliyet karşısında kalıyoruz. Ben evimde hu
zur ve istirahatle yatarken benim gibi iki göze, 
benim gibi iki kulağa ve insan vücuduna malik 
olan efradı milletin ve memleketin yiyeceklerini 
ve içeceklerini ve kışın dehşetinden tahaffuz ça
relerini temin edecek vesaiti biz veremedikten 
sonra onlara bizim için titriyerek gebereceksinii: 
elemek hakkını kimse kimseye söyliyemez. Mesele 
ikinci kısma gelince; isim zikrini muvafık gör
mem. Sulhun, sükûnetin bulunduğu zamanlar 
veya doğrudan doğruya ordu işleriyle alâkadar 
olmayıp da geride bulunanların hareketine taal
lûk eder. Bunlardan birisini ben biliyorum ki, se
lâmeti memleket namına, evlâdı şühedayı vika
ye namına burada süngülü insanlarla zorla para 
toplanmıştır. Hallbuki efendiler! Vergi tarhı ve 
tevzii pekâlâ biliyorsunuz ki, Kanunu Esasinin 
Millet Meclisine verdiği bir haktır. Her hangi 
bir zatın kendiliğinden bu hususu velev ki, me-
nafii âliyei vatan bunu istilzam ediyor diye or
taya atmak salâhiyeti mutasavver değildir. Eğer 
maksat, şüheda evlâtlarına bakmak ise kabul etti
ğimiz tarzı Hükümete nazaran o husus ancak mil
letin gönderdiği vekillerin ekseriyetinin kararın
da tecelli eder. Filân kumandan, falan paşa mem
leketin gönderdiği vekillerin ekseriyetinin kara
rma iktiran etmiyen ve Kanunu Esasi ile memnu 
olan hususatı ifa ederse tabiîdir ki, eski idare ile 
bugünkü idarede asla bir tebeddül vücudu iddia 
edilemez, öyle harekette bulunan efendinin iki 
bin beş yüz liraya yakın bakkallardan ve saire-
den topladığı parayı, hattâ arkadaşlarımızdan 
Ergani Mebusu Emin Beyle beraber giderek iade 
ettirmiştik. Diğer bir zat aynı vaziyette diğer 
ahaliden birinin, hattâ sahipleri arasında yetim
ler de bulunan birisinin bağına musallat olmuş 
ve (Mahkemeye müracaat ederiz) sözüne karşı 
(Bana mahkemeden celp gelecek. Ben mahkemeye 
gideceğim de, mahkeme beni buradan -çıkaracak 
da o vakte kadar zaten Eylül gelecek, o vakit de 
ben bağdan çıkmış bulunacağım) demiştir. Bunu 
uzunuzadıya tarife lüzum görmüyorum. Hürri
yeti şahsiyeye arz edeceğim gibi memurini Dev
let ve idare memurları ve askerlerimiz tecavüz 
ederler. Misallerini arz ettim. Askerlerin tecavüz
leri seferberlik zamanında zaruridir. Önüne geç
mek için yapılacak bütün tedbirler akamete mah
kûmdur. Fakat onu kasdetmiyorum. Sükûn vazi-
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yetinde bulunan, maaşını alan, refahını temin 
eden insanların kavanini mecmua itibariyle hu
kuku tabiîye ve medeniye dölayısiyle kanun ah
kâmını ihlâl edenlere de kanunum şâmildir. 

tkiııei, kısım, mütecavizler; efendiler! Kııv-
vei adliyedir. Müzakere esnasında arkadaşlar
dan hiçbirisinin kuvvei adliyenin hürriyete ve 
bâzı hukuka tecavüzünü nazarı itibara almadı
ğını gördüm. Halbuki teşkilâtı adliye ne olur
sa olsun, hâkimlerimizin seviyesi ne olursa ol
sun, ihmalcilikle, teseyyüple, memurini adliye
nin tecavüz ettiği hukuk da pek büyük bir ye
kûn teşkil ediyor. Arkadaşım Refik Şevket Bey 
bendenizi fazlaca hürriyetçilikle itham edecek, 
Fakat ; af buyursun. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruban) — Takdir 
ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Münasebeti pe'k yoksa da hürriyeti hapsa-
ne köşelerinde istediğim için beni nıa'zur gör
mesini çok rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —• Çok tak
dir ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
•— Arzı teşekkür ederim. Efendiler! Alınız size 
birkaç misal. Adliye için de tabiî misal lâzım
dır. Mahkemeye, bir istintak dairesine gitmek 
üzere elinize bir celp müzekkeresi verilir. 
«Saat sekizde mahkemede hazır bulunmanız lü
zumu ihtar olunur.» Efendi! Ben efendiyim ih
tar olunur diye; yani gel dedikte ben gelme
dim mi de bana ihtar olunur, diyorsun! Yani 
tecavüz celp müzekkerelerinden başlar. Gider
siniz müstantikliğe saatlerce beklersiniz. O gün 
neticelen diremez, çünkü, müstantik efendi bir
çok insanlara bilâtefekkür, bilâ teemmül celp 
yazmıştır, yetiştiremenıiş. Bugün vaktimiz kâfi 
değil oğlum, yarın tekrar gel oğlum, deyince 
belki on sekiz saatlik yerden gelmişsinizdir. 
Kasabada oturacak bir yeriniz yok ve belki de 
yiyecek paranız yok. Efendiler.! Hattâ birçok 
kadın ve çocuklar da aynı vaziyettedir. Bende
niz bu hususta biraz fazla asabiyet gösteriyo
rum. Bilhassa memuriyet hayatımda böyle şey
lere tesadüf ettiğim zaman Devlet namına ben 
utanır ve ben titrerdim. Bir misal arz edeyim. 
Siird'de müddeiiumumi bulunduğum zaman ta- j 
kibatta bulunan bir jandarma binbaşısı yanın- j 
da mühimce bir kuvvetle gelmiş ve mahkûmin-
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den gıyaben hakkında ihzar ve ahzü girift ka
rarı bulunanların defterini istemişti. Binbaşıya 
dedim ki; Kürdistan'da isim müşahebeti pek 
çoktur. Çok rica ederini binbaşı bey, bizim iste
diğimiz insanları arayın, bulun, başkalarını ge
tirmeyin! Binbaşı Bey; jandarınacılıkta hayli 
zamandan beri bulunduğu için böyle hatalar yap-
ımyacağmı söyledikten beş, yahut on gün sonra 
bize Avni Bey isminde bir adam göndermişti. 
Doksan yaşında beli bükülmüş, elinde bir âsa, 
titrek bir vaziyetle odadan içeri girmişti. Bir de 
istidası vardı. Aldım. İstidası, ben mağduren on 
sekiz saatlik yerden, geldim. Sizin istediğiniz 
adam yirmi sekiz yaşlarında ve dağlarda şeka
vetle meşguldür. Allah aşkına ne muamele ya
pacaksanız yapınız, diye bana bir arzuhal veri
yor. 

Şimdi benim için iki tarik vardır. Birisi usu
lü muhakematın emrettiği yoldan yürümek,- tah
kiki hüviyet mahkemenin vazifesidir demek, ya
ni nemelâzım demek ki asıl ihmalcilik adliyeci
lerde bu noktadan geliyor. Onları bu gibi ef'ai 
ve harekâtından dolayı mesul edecek diğer mad
deler yok. Hukuku efradın kıymeti yok. Bir işin 
üç gün sonra, beş gün sonra, iki sene sonra ne
ticelenmesinde beis görmezler. Binaenaleyh ben 
deseydim ki; bana düşen vazife, mahkemeye git
sin mahkeme şahitleri davacıyı, icabedenleri ça
ğırtsın eğer bu adam ise muhakemesine devanı -
edelim, yok bu adam değilse babacığım sen değil-
mişsin git diyelim. Benim aklıma sığmıyor efen
diler! O adamı o kadar beklettikten sonra sen de-
ğilmişsin git demek! Devlet teşkilâtını intizama 
koysun. İki sene, üç sene yattıktan sonra sen 
değilmişsin. diye iki saatlik bir mahalden, on da
kikalık bir mahalden eelbedilmiyeyim. Efendiler! 
Bu adamın evrakını tetkik ettim. Hakikaten yir
mi beş yaşındaki adamı arattığım zaman söyledi
ğim söz budur .- «Meşrutiyet zamanında insanlar 
en küçük tecavüzlerden dahi masuniyeti haizdir. 
Seni haksız yere on sekiz saatlik yerden buraya ' 
getirdiği için Hükümetimiz bir namussuzluk yap
mış - aynen söylüyorum - Hükümetimiz namus
suzluk etmiştir. Sen Hükümeti affet dediğim za
man ayaklarıma kapanıp ağlarken nakîbülesraf 
da saçlarını yoluyordu ve top tüfekle tutulamı-
yan o eşkiya da - işte Siird Mebusları da bura
dadır - oğlunu göndererek böyle namuslu bir 
adalet karşısında kendimi teslime hazırım diye ba
na haber göndermiştir. Binaenaleyh adliyede arz 
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ettiğim gibi eşkâli âdidede hürriyete tecavüz var. 
Hukuku tabiiye ve medeniye tâbirleri Kanunu 
Esasinin bir faslı mahsusunda vardır yalnız bir 
hususata aittir. Olabilir ki Kanunu Esasimiz teb
dil veya bâzı esasat ilâve edilir, çünkü Kanunu 
Esasimiz, a/hrarane, meşrutiyet perveraııe yapıl
mış bir şekilde değildir. Binaenaleyh buna hu
kuku tabiiye ve medeniyeye ait birçok ahkâm da 
ilâve edilebilir. Onun için hukuku tabiiye ve me
deniye dolayısiyle Kanunu Esasi ahkâmını ihlâl 
edenlerden bahsettim. 

Kanunu Esasiyi imhayı ortadan kaldırmayı 
aynı vaziyetle telâkki eden sözlere de tesadüf et
tim efendiler! Kanunu Esasinin imhasına taal
lûk eden, onu ortadan kaldırır bir madde vardır. 
Fakat Kanunu Esasinin ahkâmını ihlâle taallûk 
eden bir madde yoktur. 55 nei maddeye birçok 
şeyler girmiştir. Bir de Kanunu Esasi ahkâmını 
ihlâl eder bir fıkra girmiştir, ihlâl değil imha 
eder, ortadan kaldırmaya aittir. Eğer - Cenabı 
Hak muhafaza etsin - şu işin içinden muvaf fakı-
yetsiz çıksaydık belki o madde ile tecziye edilir
dik. Kanunu Esasiyi ortadan kaldırıyoruz, bir
çok şeyler ilâve ediyoruz. Filân, filân belki o 
noktai nazardan muhakeme olunabilirdik. Bu 
madde Kanunu Esasiyi imhaya - ortadan kaldır
maya - yani istibdat idareyi iade etmeye delâlet 
eder bir maddedir. Halbuki bendeniz diyorum 
ki meselâ bir adamı bulunduğu memleketten bir 
mutasarrıfın nefyetmesi, Kanunu Esasiyi imha 
değildir. Bu Kanunu Esasinin kabul ettiği hu
kuk ve hürriyete tecavüz suretiyle Kanunu Esa
siyi ihlâldir, binaenaleyh onunla bunun arasın
da büyük fark vardır. Hukuku Medeniyeye ait 
de bir misal arz edeyim, bu misalimin şahitle
rinden bir tanesi burada, fakat diğerini göre
miyorum. Birisi Müfid Efendi Hazretleri, diğe
ri de Yahya Galib Beyefendidir ki asıl Yalıya 
Galib Beyefendiyi burada görmek isterdim. 
Efendiler Kırşehir'di', benim kanunla alâka
dar, doğrudan doğruya Kanunu Cezada bunun 
katiyen yeri yoktur, uzuııboylu, ihtiyarca bir 
adam geldi dedi ki; mebus beyler! Benim bir 
değirmenim var. Değirmenimin yanında diğer 
birisinin de değirmeni var. İkisinin arasında 
ufak bir arsa var. iki veya üç arşın - hatırım
da değil - şu kadar murabba tutuyor. Eğer İm 
arsayı diğer değirmen sahibine verirsem benim 
değirmenim muattal kalacak, esasen benim ta
sarrufumda d ir. O müracaat etmedik ver bırak-
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madı, neticede hakkın benim olduğu tahakkuk 
etti, fakat şimdi menzil müfettişine müracaat 
etti, menzil müfettişi beni çağırdı; ulan! Değir
menden şu kadar arşmlık yeri filân adama ver! 
Dedi. Aman efendim; mahkemeye müracaat et
tik, kadıya müracaat ettik, her tarafa müracaat 
edildi, hakkım tezahür etti, nasıl ajur ben bu 
parçayı veririm. Verirsem benim değirmenim 
muattal kalacak, esasen parça bana ait bir hak
tır. Menzil müfettişi hak inak yoktur, değirme
ni vereceksin dedi. Ben de, simdi gider o me
seleyi hallederim dedim, size geldim. Siz me-
busumuzsunuz, Allah rızası için bana yardım 
edin dedi. Bunun üzerine Yahva Galib Bev, ivi 
hatırımdadır, git biz söyleriz, meseleyi hallede
riz dedi. O adam gitti, sonra beş dakika geç
meden yine geldi. Dedi ki; Allah rızası için 
bakınız menzil müfettişi aşağıya indi. Yanları
na adamlarını da aldı. Arsayı tefrik edecek, 
ona verecek dedi. Ben haydi arkadaşlar! Müek-
kilinize taallûk eder bir mesele vardır. Gidelim 
halledelim dedim. Kalktık gittik oraya. Muta
sarrıfa müracaat ettik. Mutasarrıf aman zamanı 
mıdır dedi. Mutasarrıftan bir şey çıkmıyaca-
ğını anladık doğruca menzil müfettişinin yanı
na gittik dedik ki; birader ne yapıyorsun? Sen 
hâkim misin! Sulh hâkimi misin, hâkimi mün
ferit misin, nesin? Muhakemcten halledilecek 
mesail hakkında senin rey itasına, emir ver
meye ne .salâhiyetin var arkadaş! dediğimiz za
man, birader dedi, ben, bu vatana bu kadar 
hizmet ettim. Vatana hizmet etmenin, kavani-
ni Devleti çiğnemek için bir hak tcviidettiğini 
anlıyorum. Eğer hak tevlidcliniyorsa efendiler! 
Ceza Kanununa buna delâlet edecek bir kuv-
vei müeyyide koymak lâzımdır. Hukuku Me-
deııiyeyi ihlâl eden insanların bu ihlâl hare
ketlerine mâni olacak -kanunu cezaya- bir 
madde koymak lâzımdır. Daha birçok misaller 
zikredilebilir efendim. Bilhassa Refik Şevket 
Beyden rica ediyorum; bu kendi zamanlarına 
taallûk eder ibir meseledir. Çünlvü benim aley
himde söylenen sözlerin ekserisini kendisi söy
lemiş ve bilhassa ben, kanunu cezada madde is
tiyorum diyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanunu
nuzun aleyhinde söyledim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Evet, kanunumun aleyhinde... Madde istiyo
rum diyor. Burada "kendisine gösteriyorum. He-
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yeti Umumiyeniz hatırlarsınız. Safranbolu'da 
bir Divanı Harb teşekkül etmişti. Efendiler bu 
Divanı Harbin, beş sene, on sene, onheş seneye 
malikimi ettiği adamların cezalarının af veya 
tasdiki için buraya evrak gelmişti de, bunu 
kimin teşkil 'ettiği soruldu, tahkik edildi, neti
cede bu Divanı Haribin hüdayı naibi t teşkil 
olunduğunu anladı idik. Ne dedik o vakit ? De
dik ki 'bu Divanı Harb kendi kendine teşekkül 
etmiştir. Bu gibi mahkemelerin Divanı Harb-
lerin teşekkülü usule, kanuna ve saireye taal
lûk eder. Bu, 'kendi kendine teşekkül ettiği için 
bunda kıymet yoktur, mânası yoktur, hüküm 
yoktur. Derhal o adamların talhliyesiyle bu Di
vanı Harbi teşkil edenler hakkında takibatı 
kanuniye icrasını o vakit Meclisi Âli emreftiy-
di. O vakit Adliye Vekâletinde 'bulunan Refik 
Şevket Bey, bunları kanunu cezanın hangi 
maddesine tevfikan tecziye ettirdiğini »beyan 
ederlerse istifade ederim. Sonra efendiler, İs
tanbul'da bir tehcir Divanı Harbi teşekkül et
miştir. Bu Divanı Harf), Kanunu Esasinin fev-' 
kalâde mahkemeler teşkilini kahul etmiyen esa-
satma mugayir bir surette teşekkül etmiştir ve 
fevkalâde 'bir surette teşekkül etmiştir. Hatır
larsınız, Selanik'te fevkalâde halinde bir mah
keme vardı. Selanik'te Abdullah Azmi Efendi 
biraderimizin de âza olarak devam ettikleri 
fevkalâde bir mahkeme vardı. Hatırımda kal
dığına göre o mahkemede âza 'bulunuyorlardı. 
O siyasi mesail ile iştigal eden hir mahkeme 
idi. işte o mahkemelerin yaptığı işler dolayı-
siyle herkes o mahkemelerin aleyhinde idi. 
Esasen Kanunu Esasinin ruhu da, o mahkeme
lerin aleyhindedir, istanbul'daki Divanı Harbi 
teşkil edenleri kanunu cezanın hangi madde
siyle tecziye etmek lâzımgeldiğini soruyorum. 
işte hu, Kanunu Esasi ahkâmını ihlâldir. Son
ra 'efendiler! Kanunu Esasinin ahkâmı, 'bir şah
sı kavanini esasiyeye göre mensubolduğu mah
kemenin gayrısına sevk etmekten kurtarmaya 
matuftur. Beni hiç mensubolmadığım ibir mah
kemeye sevk ettiler. Bilecik'ten kaldırdılar. 
tahtclhıfz aldılar, istanbul Divanı Harbine gö
türdüler. Kavanin mucibince maznunun tutul
duğu veya eürmün ika edildiği mahkemeler be
ni muhakeme etmeye salâhiyattardıi1. Bunun 
haricindeki mahkemelerin muhakeme etmesine 
imkân yoktur. Şu halde henim mensubolduğınn 
mahkeme Bilecik veya Bursa olduğu haldo iste 
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I beni Bilecik'ten istanbul'a götürdüler. Kanunu 
I Esasi ahkâmını ihlâl ettiler. Bunun mücrimle-
I rini Kanunu Cezanın hangi maddesiyle tecziye 

edeceğiz? Bence Kanunu Cezamızın hiçbir mad
desiyle bunun tecziyesi imkânı yoktur. Şunu 
kati olarak 'bilmelidir arkadaşlar! İtiraz eden 

I arkadaşlar ki Kanunu Cezamız, bir tekâmüle 
I tâbi olarak ve birçok maddeleri içerisine ala-
• rak halihazıra gelmiştir. Fakat Meşrutiyetin 
I ilânından sonra Meşrutiyete taallûk eden hir 
I tek «Hürriyet» kelimesini Kanunu Cezada gö

rüyorum, «Hürriyete tecavüz eden» fıkrasını 
yalnız bir yerde görüyorum. O da: Refik Şev
ket Beyin istinatgahı olan Kanunu Cezanın 102 
nci maddesinin zeylidir. Orada vazifei memu
riyetini suiistimal edenlerle yalan yere yemin 
meselesi mevzuübahistir. Nasılsa o maddede 
«Hürriyet» kelimesi tefevvüh edilmiştir. Eğer 
Ceza Kanunundan o zeyli kaldırırsanız, hürri-

I yete taallûk eden 55 nci maddenin zeylini kal
dırırsanız, Kanunu Cezamızın, ülân ettiğimiz 
esasatla alâkadar olmadığına yemin edebilirsi-

I niz. O şey de şudur •efendiler: Dikkat edin ba-
I km! Hükümetin çıkardığı hu kanunda: Yalan 
I yere yemin, kendisinin veya akrabasından biri-
I sinin hürriyet -bu kelime vardır- ve namu

sunu ihlâl edecek vaziyette fae... Filân denili
yor. Yalan söylemekten, yalan yere yemin et* 

I inekten hürriyete taallûk eden ceza yoktur. 
I Yani hürriyete tecavüz edenler cezadan muaf-
I tır. Yani Kanunu Cezamızda şundan başka hir 
I şey hatırlamıyorum, bundan maada hürriyete 
I taallûk eden hiçbir mesele yoktur. Maksadı 
I Hükümete tevafuk eden Kanunu Cezamızda 

baştan aşağı yalnız Hükümet düşüncesi var-
I dır. Yalnız Devlet memurlarının Hükümete ait 
I - işleri vardır. Efrat hakkındaki hürriyet, filân, 
I filân.. Onlar, bugünkü ilân ettiğimiz esasatla 
I kat'iyeın alâkadar değildir. Yeni esasata, yani 
I halkın efendiliğine taallûk eden hususata dair 
I Ceza Kanununda maddeler yoktur. Bunları ilâ-
I ve etmek zaruridir. 

I Efendiler! Birinci maddeye gelince: Sözü 
I uzatmış olmamak için, rütbe ve mevki ne olur-
I sa olsun, her hangi bir Devlet memuru hürri-
I yeti şahsi veya efradı milletin hukuku talbiiye-
I sine tecavüz, Kanunu Esasi ahkâmını ihlâl 
I ederse üç seneden aşağı olmamak üzere kale-
I bentîik cezasına 'mahkûm olur. Yine muhterem. 
I arkadaşım Refik Şevket Beyin hu gazetede it;-. 
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raz 'buyurduğu veçhile, üç seneden aşağı olma
mak üzere kalebentlik cezası... Esasen Kanunu 
Cezada kalebentlik üç seneden ayağı olma/, k: 
buraya konsun. Hakları var... Eğer hürriyeti 
Abdülkadir Kemali 'nin aşkiyle düşünselerdi, 
katiyen tenezzül ka'bul etmek bir ruhun bunu 
buraya koyduğunu anlarlardı. Diğer maddeye 
istinadedecek esbabı muhaffife varsa bunun 
indirilmesinin aleyhinde bulunduğumu anlat
mak için buraya koydum. Çünkü 'ben de, hu
kuk mektebinden çıktım. Kanunu Cezada o 
maddeye taallûk eden mesele de esbabı 'muhaf
fife kabul etmiyor. Beyefendinin neticede bu 
iş için... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hatır
lattığınızdan dolayı teşekkür ederim. Fakat 
esbabı mucibede yok. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bir de mebuslukta acemilik vardı. Bu.lâ
yiha iki sene evvel yapılmıştır. 

RAUF B. (Sivas) — Gazetede vardır. 
ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Devamla) 

— Rütbe ve mevkii ne olursa olsun, her han
gi bir devlet memuru hürriyeti şahsiyeye te
cavüz ederse, üç seneden aşağı olmamak üze
re kalebentlik cezasiyle teczi.ve olunur, demek
le ve diğer maddelerde koyduğum esasatla Me
murin Muhakematı gibi, askerî takyidat gibi 
erbabı imtiyazın bütün imtiyazlarını hürriyet 
hususatında kabul etmiyorum. Efendiler eğer 
bunu ka!bul etmem demekte ısrar eden kuv
vet varsa ona karşı yarın memleket isyan eder 
ve dilediği gibi madde yapar. Efendiler! Hür
riyete taallûk eden mesailde imtiyaz yoktur. 
Kaymakam, miralay, mutasarrıf, yüzbaşı, binbaşı 
müşir değil, hürriyete taallûk eden şeylerde hü
kümdarları bile deviriyoruz, hükümdarları da 
yıkıyoruz. Sonra icrayı salâhiyeti doğrudan 
doğruya İcra Vekillerine verdiğiniz için bu 
madde ile fiilen alâkanız yoktur, korkmayınız 
efendiler! Hükümdarları deviriyoruz efendiler 
biz. İlmen düşünürsek'Meşrutiyet ilân edil
mekle kâfi devrilmek oluyor. Halbuki biz 
daha ilerlerine gidiyoruz. Meşrutiyetin ilânı 
demek hükümranlık demek, varidat ve masa-
rifatı devlete 'bilâkaydüşart vazıülyed olmak
tır. Hükümranlık bu demektir. Mahkemelere 
bilâkaydişart nüfuz ederek dâvaları sürün
dürmek demektir. Ordulara lalettayin veçhe 
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vererek kendi arzusuna göre muharebeye vii-
rütmek istiyor. Meşrutiyeti ilân etmekle zaten 
bu hakları alıyoruz. Varidat ve masarifatı 
Devletin idaresi Bütçe Kanunu altında Millet 
Meclisine intikal ediyor. Hükümdar karışamı
yor, hükümdarın mahkemelerimize de karışması 
imkânı yok. Kav an ini mevcude dâhilinde ifayı 
vazife edecekleri için karşıması ihtimali yok. 
Ordulara gelince orduları da milletler idare 
ediyor. Ordunun düşman üzerine yürümesi 
de anladık ki, milletin menafii aliyesine taal
lûk ettiği takdirde zaruri oluyor. Hüküm
darları bu vaziyete koyduktan sonra filân 
yerde mülâzım efendiyi, filân yerde nahiye 
müdürünü, filân yerde jandarma neferini hü
kümdarın haiz olmadığı salâhiyetler de müceh
hez görmek, mücehhez bulunsun demek, bil
hassa hürriyetlere taallûk eden hususatta mü
cehhez bulunsun demek, pek garip bir iddia 
olu?. 

Onun için hükümdarın haiz olmadığı salâ
hiyeti haiz .memlekette mümtaz hiç kimse yoktur. 
tur. Onun için bu madde öyle bir maddedir ki, 
memlekette müselsel mesuliyet vücuda getire
cektir ve ondan da vahdeti umumiye doğacak
tır. Bir kaymakamın Kanunu Esasi ahkâmını 
ihlâl edercesine vukubulan harekâtı tecavüzkâ-
ranesinden dolayı mesuliyetini müddeiiumumi-
lere veriyoruz. Efendiler! Müddeiiumumiler 
de eğer gayrikanuni harekette bulunurlarsa, 
bu esasata mugayir harekette bulunurlarsa 
aleyhinde ikamei dâva imkânı yoktur demiyo
ruz. Müddeiiumumiler de kanuna tâbidir ve 
memlekette hürriyete ve hukuku tabiiye ve 
medeniyeye tecavüz suretiyle Kanunu Esasiye 
tecavüz ettiği takdirde mesuldür. Yalnız on
lar değil kim olursa olsun mesuldür. Dernek ki 
gayrimesul şahsiyet ortadan kalkıyor. Yalnız 
bir mesele var, arkadaşlarınım iddia ettikleıi 
veçhile belki bu madde müphemdir. Belki mad
denin tavzihi lâzımdır. Bâzı nikatta tavzihi
ni kabul ediyorum ve Refik Şevket Beye bu 
noktai nazardan hak veriyorum. Tavzihi lâzım -
geldiğinden dolayı hak verilim. Fakat kendi
lerini müebbeden haksız bulunduracak olan bir 
iddialarını tekrar etmekten kendimi alamam. 
Ceza, Kanununda bunun aslen yeri vardır, sözünü 
katiyen kabul edemem. O söze müebbeden itiraz 
ederim. Daha söylenecek birçok mesail var. 
Fakat gazete sütunlarına geçmemeyi tercih cdi-
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yorum. Arkadaşlardan bâzıları da okuduk di
yorlar. Artık sözü, bana itiraz edecek arkadaş
lara, hüsnü istimal etmek şartiyle, tevdi ve kür
süyü onlara terk ediyorum. 

NAFÎZ B. (Canik) — Usulü müzakere hak
kında bir şey arz edeyim. Bendeniz lehte söy-
liyeceğim, fakat evvelâ bir tasnif yapılsın. 
Lehte ve aleyhte olanlar taayyün etsin ona gö
re müzakere cereyan etsin. Bendeniz bunu tek
lif ediyorum. 

REÎS — Efendim, Nafiz Beyin teklifini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edil
miştir. 

(Tasnif yapıldı.) 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, bu kanım 
teklifinin geçen günkü müzakeresinde heyeti 
ıımumiyesi hakkında lâzımgelen sözler söylendi. 
iki haftadan beri de matbuat sütunlarında in
tişar ediyor. Onun için uzun söz söylemiyeee-
ğim. Mâruzâtımı hulasaten arz edeceğim. Ab-
dülkadir Kemali Bey tarafından teklif edilen 
kanun teklifi, hürriyetin masuniyetini teminen 
teklif edilmiş bir lâyihadır. Hürriyet kelimesi
nin bizde 1324 ten beri söylenmesine mezuni
yet verilmiştir. Ondan evvel malûmuâlileri 
söylemek ve yazmak memnu idi. Binaenaleyh; 
1324 Temmuzundan evvel hattâ yalnız hürriye
tin lügat kitaplarından silindiği zamanlarda 
değil, bizde söylenmek âdet olmadığı zamanlarda 
Fransa'dan tercüme edilen şu bizim Kanunu 
Cezamıza, aradan uzun müddet bir istibdat 
silindiri, bir iştibdad devri gelip geçtikten sonra 
şüphesiz bu kanuna hürriyet lâfzı ithal edilemiye-
eekti ve ithal edilememiştir. Yalnız bu kanun 
1324 ten bugüne kadar da mevkii tatbikle 
bulunduğu için o günden bu güne kadar acaba 
Kanunun hürriyete mütaallik olan nevakısı 
ikmal edilmiş midir! Bu noksanların ikmal edi
lip edilmediğini bilmek için Kanunu Esasimizin 
efrada bahşeylediği hukuku hürriyetin hangileri 
Kanunu Cezada mevcuttur? Bu noktayı tetkik 
etmQk lâzımgelir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Rica ederim, 
hürriyet bahşedilmez, temin edilir. "' 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim kanun tanzim 
etmiyoruz, söylüyoruz. Burada Kanunu Esasi
mizin dokuzuncu maddesinde Osmanlıların 
kâffesi hukuku tabiîyesine malik ve aharın 
hukuku hürriyetine tecavüz etmemekle mükel-
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lef tir. (Sabık sadalari) sabık nıabık yoktuf. 
Yaptığımız kanunlarla tearuz etmemektedir. 
Sonra efendim onuncu madde «hürriyeti şahsiye 
her türlü taarruzdan masundur. Hiç kimse şer' 
ve kanunun tâyin ettiği sebepten maada hiçbir 
suretle tevkif ve hapis ve mücazat olunamaz.» 
Sonra 12 nci madde «Matbuat Kanun dairesinde 
serbesttir» bu madde hürriyeti fikriyeyi temin 
ediyor. 14 ncü madde «tebai Osmaniyeden bir 
veya birkaç kişinin gerek şahıslarına ve gerek 
umuma muhalif gördükleri bir maddeden 
dolayı merciine şikâyete hakları vardır.» Bu da 
efrada hakkı şikâyet veriyor. Binaenaleyh, her
kes kendisine veyahut âhara vukubulacak taar
ruz ve tecavüzden dolayı şikâyet etmek hakkı 
tabiîsini haizdir. Bu hakkı hiç kimse o şahıstan 
nez'edemez. Kanunu esasi temeldir. Malûmuâli-
niz bütün Hükümetin temeli kurulurken efradın 
hukuku tabiîye ve esasiyesi şu suretle temin 
edilir. 21 nci madde «herkes usulen mutasarrıf 
olduğu mal ve mülkten emindir. Menafii umu
miye için lüzumu sabit olmadıkça ve değer 
pahası verilmedikçe hiç kimse hakkı tasarruf
tan menedilem.cz..» Hakkı tasarruf da hukuku 
tabiiyeye ve hukuku hürriyete taallûk eder 
bir haktır. Binaenaleyh Kanunu Esasi bunu da
im madde ile temin ediyor . 

22 nci madde; «Memaliki Osmaniye'de herke
sin mesken ve menzili taarruzdan masundur. Ka
nunun tâyin ettiği ahvalden maada hiçbir se
beple Hükümet tarafından cebren hiçbir kimse
nin mesken ve menziline girilemez.» Bu da hür
riyeti mesakini temin ediyor. Sonra efendim 
mevzuumuza taalûk eden iki madde var. Birisi 
yapılacak Usulü muhakeme Kanunu mucibince 
diyor. Hiç bir kimse ahar bir mahkemeye sevk 
edilemez. Herkesin mahkemesi kanunen mensub-
olduğu mahkemedir. Bunun hilâfinda hiç kim
se ahar bir mahkemeye sevk edilemez, sevk edene 
Hukuku şahsiye ve hukuku esasiyeyi ihlâl etmiş 
nazariyle bakılır. 26 nci madde mucibince işken
ce ve sair her türlü eziyet memnudur, işte hür
riyeti şahsiyeye taallûk eden kısmı, hukuku ef
radı, yani efradın hukuku tabiiyesine taallûk 
eden aksamı Kanunu Esasimiz şurada bast ve 
temhidetmiştir. Fakat malûmuâlileri Kanunu 
Esasi biraz evvel arz ettiğim gibi devletin te
meli; kavaninin esasatmı teşkil eder ve zikreder, 
geçer. Filân şunu yaparsa şukadar ceza verilir. 
Şu kadar bilmem ne yaparsa bu kadar ceza ve-
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rii.ii". diye bizim Ceza Kanununun şu maddele
rine tevfikan tetkik edilecek olursa Abdülka-
dir Kemali Beyin buyurdukları gibi hükümet -
(ilik; hakkın, hukukun bu kısmı itibariyle tan
zim edilmiş, efrada hiçbir hak bahşedilmem iştir. 
Kanunu Cezadaki mevad, efrat hakkında taad-
diyat bilmem ne diye yazılmış alelade mevad-
daıı ibarettir. Yani nüfuzu memuriyetini suiis
timal ederek efrada karşı yapılacak ceraimi bast 
ve temhid edememiştir. Tamamen zikretmemi:; 
tir. Muayyen bâzı şeyler zikretmiştir. Bundan 
sonra kanunun bu boşluğu anlaşılmıştır. Memu
rinin nüfuzu memuriyetleri dolayısiyle irtikâb-
ettikleri cürümlerin birçoklarının yeri buluna
mamıştır. Kanunen onlar mubahtır. Cürüm teş
kil etmez. Ondan dolayı bilmiyorum hangi ta
rihte bizim Meclisi Mebusandan çıkmıştır. Sek
sen ikinci madde zannederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—- Meclisi Mebusandan çıkmış değildir. Ka
nunu muvakkattir. 

NAFİZ B. (Canik) — Kanunu muvakkat 
olarak Meclisi Mebusana teklif edilmiş, fakat 
müzakere edilmemiş. 103 ncü madde güya top
tan yekûn bütün ihtiyacatı tatmin etmek üzere 
bir madde olarak yapılmış, o maddede «Kanun
da zikredilmiyen ahvalden maada vazifei memu
riyeti her ne suretle olursa olsun suiistimal eden 
memurin şu suretle tecziye olunur.» diyor. Çer
çi bizim mahakim haniya numarasız gözlük gibi 
her hangi bir cürümde bir fiilde bu maddeyi is
timal ederek o cürmü halleylemektelerse de bu
nun tamamen yanlış olduğunu şimdi zatı âl ile
rine ve .sair alâkadar olan zevatı muhteremeye 
ispat edeceğim. Kanunda «Vazifei memuriyeti 
suiistimal ile...» diyor. Binaenaleyh tevkif mü
zekkeresi olmaksızın ben bir zatı hapseden bir 
idare memurunun meselâ bir kaymakamın had
dizatında bu adamı hapsetmesi vazifei memuri
yetine taallûk eder bir şey değildir ki, vazifei 
memuriyetini suiistimal etmiş diycrekten bu 
kaymakamı tecziye edelim. Hayır esasen vazi
fesi haricindedir. Binaenaleyh kaymakam vazi
fei memuriyetini suiistimal etmemiş, nüfuzu 
memuriyetini suiistimal etmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hi
lafı usul hapsi eşhas var ya. 

NAFİZ B. (Canik) — Hilafı usul hapsi eş
has var ama onda aidolduğu makamın nüfuzu 
vardır. Binaenaleyh eğer bu maddeye vazifei 
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memuriyetini veya nüfuzu memuriyeti suiisti
mal ederek, yani (nüfuzu memuriyetini) diye 
bir tâbir konulmuş olsaydı 9o vakit bu madde 
hakikaten her hangi bir nüfuz tahtında icra edil
miş olan suiistimalâta tatbik edilecek bir madde 
olurdu. Şu halde idare memuru vazifesini ifa 
hususunda bir yanlışlığa giderse imhal deği! 
- im halin başka mânası vardır - ifa etmezse bu 
madde o vakit hakkında tatbik edilir. Yoksa 
nüfuzu memuriyetini istimal ile yaptığı ecra-
im, Kamımı Cezanın 102 nci maddesinin zey
line tevafuk eder diye kanunun nevakısı bu gibi 
maddelerle doldurulmuş olsa bile, Kanunu Ce
zanın boşluğu doldurulmuş olduğu iddia edil
se bile yine hatadır. Yani arz ettiğim gibi nü
fuz kelimesi de istimal edilmiş olsa bile yine 
Kanunu Cezanın boşluğu ikmal edilmiş olmaz. 
öyle olsaydı Kanunu Cezanın iki madde olması 
kâfi gelirdi ve iki maddeden ibaret olarak tanzim 
edilirdi. Ve ceraimi saymaya lüzum kalmazdı. 
Halbuki ceraimin mahiyeti maddelerde ayrı 
ayrı (tasrih edilmek lâzııngelir. Şu halde (bizim 
Kanunu Cezamızda memurinin efrada taallûk 
eden ıceraimi haiklkmda uzunuzadıya mevcut me
vad yoktur. Yani muvazzah mevad yoktur. Şiarı-
dilki mevzuubahs'olan efradın hukuku hürriye
tine tecavüz eden memurinin tecziyesine dair 
mevaddm ise Kanunu Cezada hattâ ıkelimesi bi
le yoktur. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) Reis Bey 
söz alan çok mu? 

NAFİZ B. (Canik) — O halde efendim ka
nun, mutlak surette tanzim edilmiştir. Bunu 
tatbik edebilmek için hü'kkâm uzunuzadıya sı
kıntı çdker. Yani hürriyeti şahsiye lâyuad ve-
lâyuhsadır. Tadadı imkânı yoktur. O, hâkimin 
takdirine kalmıştır. Bu kelimeyi 'aynen zikret
mekle 'beraber 'maddede birkaç fıkrayı da ta-
dadetmeyi bendeniz daha faideli addediyorum. 
Onun için şu (birkaç fıkra, yani şu, şu gibi hür
riyeti şahsiyeyi tahdideden efali irtikâfoeden-
ler ve hürriyeti şahsiyeye asıl tecavüz edenler 
şu suretle tecziye edilir denildikten sonra, asıl 
bence ehemmiyetli olan madde kanunun ikinci 
maddesidir ki, o da insanların hukuku talbiîye-
sine taallûk eden hukuka taarruz etmek cesa
retini gösteren Ibilhassa nüfuzu memuriyetini 
suiistimal 'suretiyle hukuka taarruz etmek ce
saretini gösteren memurinin 'evrakı taıhkikıye-
leri 'birtakım mera elden geçerek o cürmün te-
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/siratını izale yahut verilecek ceza affedilip kû-
şei nisyana atılmaıktansa bu gibi mütecasirler 
hakkında doğrudan doğruya anüddeimmumiler 
tarafından takibatı kanuniye ifası lâzimeden ol
duğunu ikinci maddede zikretmeyi daha ziyade 
ehemmiyetli addediyorum. Bu ciheti ikinci mad
denin müzakeresinde daha ziyade izah edece
ğim. Bu ni'addenin şu suretle tadilen kabulünü 
arz ediyorum ki, 102 nci maddenin noksanını 
bu suretle ikmal etmiş oluruz. «Nüfuzu memu
riyetini suiistimal ile kanunen haklarında tev
kif omri sâdır olmıyan kimseleri hapis ve tev
kif, idareten nefi veya hilafı kanun serbestti se
yahati haleldar veyahut masuniyeti mesaikini 
ihlâl edenler, menafii umumiye için lüzumu sa
bit olmadıkça ve ıkanun mucibince pahası peşin 
verilmedikçe huikııfku tasarrufiyeyi ihlâl eden
ler ve her hangi bir kimseyi kanunen mensubol-
duğu malhkemenin gayrimahkemeye sevk eden
ler velhasıl gerek Kanunu Esasi ve gerek ka-
vanini mahsusa ve nizpmat ile efrada temin edil
miş olan hürriyeti şahsiye veya hukuku tabiî
ye veya medeniyeye tecavüz edenler bir sene
den üç seneye kadar hapis ve müebbeden rüt
be ve memuriyetinden tardolıı-nur ve bundan 
mütevellit zararı şahsi dahi tazmin ettirilir.» 
Böyle bir madde tanzim edilmiştir. Bu madde 
gerek Kanunu Esasi, perek Kavanini Cezaiye-
mizde meveudolan mevad ile tatbik edilerek 
tanzim edilmiştir. Ümidederim ki, Abdülkadir 
Beyefendi de 'kanunlarının ruhunu cami olmak 
itibariyle bu maddeyi kabul buyururlar ve' 
memlekete hizmet etmiş olurlar. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, kanun hakkında Adli
ye Vekili sabıkı .arkadaşımız Refik Şevket Be
yin de istimamı rica edeceğim. Meclisimizi tez
yin eden hukukşinas arkadaşlarımız karşısın
da bendenizin böyle madde tadili 'münasebetiy
le söz söylemem biraz tabiî hüsnü telâkkiye 
muhtaçtır. Dikkat ediyorum. Cereyan eden mü-
zaikerat, hürriyeti şabsiyenin mutlakiyetle te
minine matuftur. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kavaniııle. 

İCRA VEKİLLER! HEYETİ REİSİ FAUF 
B. — Evet, kavaninle, kavanin ve nazariyatı 
hukukiye üzerinde mütalâa beyan buyuruluyor. 
İstihdaf, edilen gaye bu milleti teşkil eden ef
radın mânayı tammiyle hürriyeti şahsiyesine 
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sahibolması ve kavaninin tamamen ve sıyyanen 
haklarında tatbik edilmesi hususudur. Benim 
anlıyabildiğim budur ve böyle olmuyor, şöyle 
olmuyor, böyle yapılmalıdır tarzındadır. Bey
ler! Hürriyeti şahsiyenin en yüksek derecede 
maihfuziyetini temin ettiği farz edilen bir ka
nun vardır. Hepinizin ve hukulkşinas arkadaş
ların kuvvetle bildiğini tahmin ediyorum. O ka
nun (Habeyes Korpüs) denilen kanundur. Bu 
kanunun ihtiva ettiği mevad vardır. Ve gayet 
basit ve amelîdir. Her hangi bir memur veya
hut şahıs kendi nüfuz ve kudretine istinaden 
usulünde ısdar edilmiş bir tevkif müzekkeresi 
olmadığı halde her hangi bir şahsı tevkif eder
se müddeiiumumi doğrudan doğruya, tevkifha
ne müdürüne emir ısdar eder, onu tevkif etti
rir, aynı zamanda cinayetle ittibam eder. O 
emri vereni, tevkif edeni, hapsanede tutduranı... 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Onlar da var, 

RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Varsa tatbik edilmemesi için de sebep yoktur. 
Şimdi efendiler hürriyeti şahsiyeden mutlak 
olaraik bahsetmek de doğru değildir. Çünkü 
Idünya yüzünde hürriyeti şahsiyei mutlaka 
yoktu*. 

NEŞET B. (Kângırı) — Kanunla mukay
yetti i*. 

RAUF B. (Devamla) — Kanunla mukayyet
tir. Kanun denince, kanun emir ve nehiydir. 
Emir ve nehiy de bir kişiye, beş kişiye verilmez. 
Emir ve nehiy, yani bizim meşrutiyetten sonra 
çok kullandığnnız istibdad diye kullanılan kuv
vet, milletin mümessillerine verilir. Yani Mec
lise verilin. Her cemaati idare etmek için mut
laka emir ve nehyedecek bir merci lâzımdır. 
Bunu tatbik edecek de Millet Meclisi olmalıdır. 
Millet Meclisi böyle bir kanun varsa ve tatbik 
edilmiyorsa bu Meclis her zaman tatbik etmi-
yenlerin cezasını vermelidir. Bundan başka 
ayın zamanda efendiler pek iyi takdir buyurur
sunuz, memleketlerin idaresinde bâzı ahvali 
fevkalâde zuhur eden eyyam olagelmiştir. Buna 
karşı da milletleri selâmete isal için düşünül
müş, teşkil olunmuş hükümetler tedabiri acilci 
ihtiyatiye almak zaruretindedir. Böyle müd
deiumumilerin bilâkaydüşart tevkif edilmiş 
bir adamı tahliye etmemeleri lâzımgelen zaman
lar da solabilir, işte bu zamanı takdir ve ka-
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rarı verecek de Meclisi Âli olmalıdır. İşte bu 
kayıtla bir sene müddetle müddeiumumilerden 
bu hak ref'edilir. Fakat bu kayıtla bu bir 
sene zarfında yine Meclisi Âlinin karar Jyle bu 
memnuiyet ref'edilince bu gibi tevkiflerin he
sabını bu tevkifleri yapanlar vermeye mecbur
dur. Ancak yine Meclisi Âli yahut M. İlet Mec
lisleri vaziyetin icabatı zaruriyesinden dolayı 
bu gibi hilafı kanun muamelâtın yapıldığına ka-
ani olursa o yapanları affetmek hakkını haizdir. 
Ancak idareler böyle temin edilebilir. Onun için 
milletimizin neye muhtacolduğu zannediyo
rum bugüne kadar bariz bir surette anlaşılmış
tır. Kanunlarımızın noksanını - Bizim kudreti
miz vardır - ikmal ve itmam ederiz ve inşallah 
edeceğiz. Malûmata lüzum görürse her yerden 
alacağız ve yapacağız. Bu itibarla inşallah âtii 
karipde en yüksek adliyesi olan bir memleket 
halinde adaleıt tatbifk edeceğiz ve /bunu <fcaftJbdk et
memize mâni olacak hiçbir kuvvet yoktur. He
yeti Aliyenize bu hususta' mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. Lütfen salonu tahliye ettiriniz diye ri
ca ederim. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
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— Benim kanunum hakkında ben söz söyleme
dikçe reye konmasını katiyen kabul edemem. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Sizin 
reyiniz bizim hakkımızı iptal mi edecek? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Rauf 
Beyefendi eğer bu kanun üzerine hafi celse ta-
lebefiiyorsa hiçbirimiz kaibul etmiyoruz. (Hayır 
olamaz saliaları). 

RAUF B. (Devamla) — Hayır efendim bu 
kanun üzerine değil. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bunun 
üzerine başka celsede söz söylenecekse o başkadır. 

RAUF B. (Devamla) — Bu kanun münase
betiyle maruzatı mahremanede bulunmayı 
ifade ve muradetmedim. Bilâkis Hükümetinizin 
icra Vekilleri Reisi sıf atiyle vaziyeti hariciyemiz 
hakkında mâruzâtta bulunmak içindir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — İlerde 
kanun yapacağız diye halihazırdaki (kaınunu tez
yif etmek doğru değildir. 

REÎS — Lütfen samiin salonu tahliye etsin. 

Hitamı müzakerat; saat 3,45 

(Üçüncü Celse hafidir) 

! 
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Jandarma muhassasatmm tezyidi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticeti 

(Kabul 

Memduh Necdet B. (Karahisarı Şarki), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Memed Hamdi Ef. (Adana), 
Reşad B. (Saruhan), Esad B. (Lâzistan), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Hafız Hamdi 
B. (Biga), Osman Kadri B. (Muş), Halil ibrahim 
Ef. (İzmit), Emin B. (Canik), Rıza Vam:k B. 
(Sinob), ibrahim B. (Mardin), Ahmet Hilmi 
B. (Kayseri), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Faik B. (Edirne), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki), Ali Rıza Ef. (Batum), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Ferid B. (Çorum), Has
an Sıddık B. (Van), Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ziya B. (Kângı-
r ı ) , Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Mehmed Sır
r ı B. (Siverek), Arif B. (Bitlis), Alim Ef. 
(Kayseri), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Yasin B. 
(Gazianteb), Sid B. (Kangırı), Refik B. (Kon
ya), Gelâleddin B. (Saruhan), ibrahim Hakkı 
B. (Ergani), Ziya B. (Yozgad), Abdülgafur 
Ef. (Karesi), Nüzhet B. (Ergani), Numan Us
ta (istanbul), Osmanzade HamdiB. (Ertuğrnl), 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Necati B. (Bursa), 
Dr. Mustafa B. (Kozan), Ruşen B. (Gümüşane), 
Emin Ef. (Aydın), Sadık B. (Kırşehir), Tah
sin B. (izmir), Cavid B. (Kars), Necib B. (Er
tuğrul), Rifat Ef. (Konya), Riza B. (Muş), Ali 
Riza B. (istanbul), Kadri B. (Siird), Halil B. 
(Ertuğrnl), Rüstem B. (Oltu), Nuri B. (Bo
lu), Abdullah Ef. (Bolu), Şeref B. (Edirne), 
Hamid B. (Biga),, Şeyh Fikri Ef. (Genç), 
Tahsin B. (Maraş), Rasim B. (Elâziz), Meh
med B. (Biga), Fikri Faik B. (Genç), Meh
med Emin B. (Ergani), Yunus Nâdi B. (iz
mir), Feyzi Ef. (Diyarbekir), Recai B. (Trab
zon), Bekir Sıdkı B. (Siverek), Pozan B. 
(Urfa), Avni B. (Saruhan), Ali Riza Ef 
(Amasya), Necati Ef. (Lâzistan), Rüşdü B. 
(Maraş), Ahmed Mazhar B. (istanbul), Ali 
Fııad Pş. (Ankara), Hafız İbrahim Ef (ls-

edenler) 

parta), Şevki B. (içel), Abdülgani B. (Sive
rek), Rasim Ef. (Antalya), Sıdkı B. (Malatya), 
Muhiddin B. (Elâziz), Mehmed Şerif B. (Sin
ob), Hakkı B. (Van), Rüşdü B. (Ergani), Ne
cib B. (Mardin), Hafız Abdullah Ef. (iz
mit), Naci B. (Elâziz), Sadullah B. (Bitlis), 
Sadullah B. (Menteşe), Celâl NuriB, (Geli
bolu), Esad B. (Mardin), Müfid Ef. (Kır
şehir), Faik B. (Cebelibereket), Abidin B. (Lâz
istan), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Hasib B. 
(Maraş), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Ab-
dülkadir Kemali B. (Kastamonu), Zamir B. 
(Adana), Arslan B. (Maraş), Kılıç Ali B. 
(Gazianteb), Kasım B. (Muş), Midhat B. 
(Mardin), Haydar B. (Van), Ali B. (Karahi
sarı Sahib), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), 
Kazim Pş. (Karesi), Rasim B. (Cebelibereket), 
Yusuf B. (Denizli), Hüseyin Ef. (Kozan), 
Neşet B. (İstanbul), Edhem Fehmi B. (Mente
şe), Muhtar Fikri B. (Mersin), Ali Rıza B. 
(Kars), Hacı Arif B. (İstanbul), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Ali Vasıf B. (Gene), Akif B. 
(Batum), Şevket B. (Sinob), Besim Atalay 
B. (Kütahya), Şükrü B. (Canik), Sabri B. 
(Kastamonu), Celâl B. (Gene), Hacı Mustafa 

; Sabri Ef. (Siird), Hasan Ef. (Denizli), Ih-
; san B. (Cebelibereket), Ragıb B. (Kütahya), 
! Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Haeı Şükrü B 
[ (Diyarbekir), Ali Vefa B. (Antalya), Hilmi 
| B. (Ardahan), Necmeddin B.(Siird), Ragıb B. 
j (Kütahya), Hüseyin B. (Elâziz), Mustafa Du-
| rak B. (Erzurum), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
| Ömer Mümtaz B. (Ankara), Mahmud Said B. 

(Muş), Hüseyin B. (Erzincan), Şevket B. 
(Bayezid), Ahmed Nuri Ef. (Batum), Hamdi 
B. (Gene), Sabit B. (Kayseri), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Şakir B. (Ankara), Süleyman Sırrı (Yozgad), 
Sırrı B. (Ergani) 
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(Reddedenler) 

Süleyman Necati B. (Erzurum), Abdullah 
Ef. (Sinob), Ali Cenani B. (Gazianteb), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Bahrî B. (Yoz-
gad), Salih Ef. (Siid), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Hakkı Hami B. (Şinob), Hacı Atıf Ef. (An
kara), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hamdi B. 

S:ddık B. (Çorum), Mehmed Nâdir B. (İspar
ta), Feyyaz Ali B. (Yozgad), Asım B. (Erzu,-
rum), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mehmed 
Ragıb B. (Amasya), Nebil Ef. (Karahisarı 
Sahib), İsmail B. (Erzurum), Salâhaddin B. 
(Mersin), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa-

(Canik), Sami B. (İçel), Haydar Lûtf i B. (İç- | hib), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Nafiz B. 
el), Dursun B. (Çorum), Şükrü B. (Bolu), j (Canik), İsmail Remzi Ef. (İsparta) 

(Müstenkifler) 

Hüsrev Sami B. (İçel), Yasin B. (Oltu), 

Ergani Mebusu Nüzhet Beyin mezuniyeti esnasında tam tahsisat almasına dair olan Divanı riyaset 
Kararma verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Ali B. (Kara
hisarı Sahib), Kasını B. (Muş), Ali Fuad Pş. 
(Akara), Hacı Veli Ef., (Eskişehir), Ali Sû
r u n Ef. (Krahisarı Şarki), Edlıem Fehmi B. 
(Menteşe), Osman. Kadri B. (Muş), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Midhat B. (Mardin), Kılıç 
Ali B. (Gazianteb), Abdülgaııi B. (Muş), Ra
sim Ef. (Antalya), Muhiddin B. (Elâziz, 
Hüseyin Ef. (Kozan), Hüseyin Avni B. (Emi
nim), Bekir Sıdkı B. (Sivere'k), Hacı Ah-
med B. (Muş), Hüseyin B. (Elâziz), Hacı 
Mustafa Sa'bri Ef. (Siird), Ziya B. (Kângırı), 
Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Pozan Ef (ür-
fa), Behçet B. (Kângırı), Eyülb Sa'bri B. (Es
kişehir), Emin B. (Ergani), Numan Usta (İs
tanbul), Abdullah Ef. (Sinob), Şemseddin 
Ef. (Ankara), Derviş B. (Mardin), İhsan B. 
(Cdbelibereket),. Kadri B. (Siird), Hamdi B. 
(Gene), Yusuf B. (Denizli), Arif B. (Bitlis). 
Mustafa Lûtfi B. (Malatya), Hacı İlyas Sa
mi Ef. (Muş), Osm an zad e Hamdi B. (Ertıığ-

nıl) , Ali Rıza B. (İstanbul), Hüsrev Sami 
B. (İstanbul), Rıza B. (Yozgad), Abdülgaııi 
B. (Siverek), Sadık B. (Kırşehir), Mustafa 
Necati B. (Saruhan), İsmail Subhi B. (Bur
dur), Abdül'kadir Kemali B. (Kastamonu), 
Sıdkı B. (Malatya), Vasfi B. (Karahisarı Şar
ki), Rifat Ef. (Konya), Rasim B. (Elâziz), 
Necib B. (Ertuğrul), Ali RizaB. (Kars), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul), Ahmed Nuri Ef. 
(Batum), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Ha
san Su'ldı'k B. (Van), Nüzhet Ef. (Ergani), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Celâl Nuri B. (Geli
bolu), Mehmed Nâdi B. (İsparta), Hacı Şük
rü B. (Diyarbekir), Rasim B. (Cebelibereket). 
Necmeddin B. (Siird), Durak B. (Erzurum), 
Di-. Mustafa B. (Kozan). Müfid Ef. (Kirşe-
hir), Ragıb B. Kütahya), Operatör Emin B. 
(Bursa), Arif B. (İstanbul), Mustafa Fehmi 
•B. (Bursa), Ali Rıza Ef. (Batum), Mehmed 
Şerif B. (Sinob), Şevket B. (Bayezid) 
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Süleyman Sırrı B. (Erzurum), Ali Vefa B. 
(Antalya), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hain
di B. (Canik), Abdülgafur Ef. (Karesi), Fey
yaz Âli B. (Yozgad), Zamir B. (Adana), Ne
cati B. (Bursa), Hasan Ef. (Denizli), Neca
ti Ef. (Lâzistan), Tahsin B. (Mara§), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Muhtar Fikri B. (Mer
sin), Nuri B. (Bolu), Dursun B. (Çorum), 
İsmail Şükrü Ef. (Karahisan Salıib), Resul 
B. (Bitlis), Emin Ef. (Aydın), Hüseyin Hüs
nü Ef. (îstanhul), Sıddik B. (Çorum), İbra

him B. (Mardin), Mehmed Hamdi Ef. (Ada
na), Osman Zeki B. (Kayseri), Âlim Ef. (Kay
seri), Yasin B. (Oltu), Ruşen B. (Gümüşane), 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Halil B. (Ertuğ-
rul), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Salih Ef. 
(Erzurum), Hamid B. (Biga), Şükrü B. (Ca
nik), Abdullah Ef. (İzmit), Celâleddin B. 
(Trabzon), Abdullah Ef. (Bolu), Celâl B. 
(Gene), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Sadul-
lah B. (Bftls) 

(Müstenkifler) 

Ahmed B. (Yozgad), Rüşdü B. (Ergani), 
Ziyaeddin B. (Sivas), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), AkifB. (Batum). 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Nevaftıi Kanunu 
[Nevahi Kanunu encümenden gelmediği tak

dirde âtideki levayihi kanuniye müzakere edi
lecektir. 

1. — Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki lâyihai kanuniye. 

2. — Memaliki müstahlâsa ma!h akimi mukar-
reratt hakkındaki lâyihai kanuniye] 

\>m<i 

T. B. M. M, Matbaam 


