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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akid ve imza edi

len ticarî itilâfname ile merbutatmda yapılacak tas
hihe, 

Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 
edilen ticaret itilâfnamesile merbutlarının meriyet 
müddetlerinin iki ay uzatılmasına, 

Türkiye ile İtalya arasmda akid ve imza edilen ti
caret mukavelesile tediyatm tanzimine dair olan iti
lâfname ve merbutları meriyet müddetinin 9 ay uza
tılmasına, 

Katî ticaret muahedesi akti için müzakereye baş
lanmış ve başlanacak Devletlerle muvakkat ticarî iti-
lâfnameler akti hakkındaki kanunla verilen salâhi
yet müddetinin üç sene uaztılmasma, 

Tahlisiye umum müdürlüğü memurları maaşları 
hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına, 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun bi
rinci maddesinin (Â) fıkrasile 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine, 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bazı maddelerine ilâveler yapılmasına, 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kullanı
lacak yabancı uzmanlara, 

Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve sergile

rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair kanun lâyi
haları müzakere ve kabul edildi. 

Beynelmilel daimî adalet divanına müteallik ba
zı metinlere iltihakımıza, 

Türkiye ile Almanya arasında münakid ticaret mu
kavelesine zeylen 1935 tarihinde imzalanan ikinci an
laşmanın tasdikına, 

Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesini 
değiştiren kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine, 

Kültür bakanlığı merkez örgütleri ve ödevleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bazı maddeler eklenmesine, 

Türkiye Cümhuriyetile ile İran Devleti arasında 
aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek bera
berliği muahedesinin tasdikına dair kanun lâyihala
rının birinci müzakereleri yapıldı. 

Vakıflar kanununun 15 maddesi kabul edildikten 
sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Vakıflar kanununun müzakeresine devamla 33 ncü 

maddeye kadar müzakere ve kabul edildikten sanra 
çarşamba günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkanvekili 
Nuri Conker 

Kâtib 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 

Kâtib 
Balıkesir 

Sabiha Gökçül 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Kimya harbinden korunmaya mahsus malze

me hakkında kanun lâyihası (1/247) (Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenle
rine) 

2 — Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
kanun lâyihası (1/248) (İktısad, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — Türkiyede hizmet eden ecnebilerle ailelerine 
muhassas maaşların i adet en tahsisi hakkında kanun 
lâyihası (1/249) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Kiyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/202) (Ruznameye) 

5 — Yozgad mebusu Sırrı Içözün, ağıllar kanunu
nun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı kanuna ek 
kanun teklifile ağıllar kanununun 1 nci maddesini 
değiştiren 1948 sayılı kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı müddetin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Zi
raat encümeni mazbatası (2/14, 1/238) (Ruznameye) 

6 — Mıntaka sanat mekteplerinin Maarif vekâleti 
tarafından idaresi hakkında kanun lâyihası ve Dahili
ye, Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/158) (Ruznameye) 

7 — Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkın
daki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/39) (Ruznameye) 



B İ R İ N C İ ÇELSfî 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Süay 
KÂTİBLER : Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis inikad etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 4 teşrinievvel 1926 Harihindûn evvel 
mevcud olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu 
lâyihası ve Maliye, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/41). 

BAŞKAN — Müzakeresine devam ediyoruz. 
BEŞİNCİ BAB 

Müeyyedeler ve müteferrik hükümler 
Birinci fasıl 
Müeyyedeler 

MADDE 33 — Aşağıda yazılı sebebler mü
tevellilerin azlini mucibdir: 

A - Vakfmda mülkiyet iddia edib de mah
kemece sabit olması; 

B - Vakfma maddî zarar veren kavli veya fi
lî hareketlerde bulunması; 

C - Vakfm gelirlerini vakfiyedeki şartlar 
ve muayyen salâhiyetler dışmda sarf etmesi; 

Ç - Yapılması vakıflar idaresinin iznine bağ
lı işleri kendiliğinden yapması; 

D - Bütçesini ve hesablarmı kabule değer bir 
mazereti olmadığı halde vaktinde vermemesi; 

E - Bu kanun hükümlerine göre vakfını kü
tüğe kaydettirmemesi; 

P - Haysiyet ve şerefi bozan suçlardan biri 
ile veya ağır hapis veya altı aydan fazla hapis 
ile mahkûm olması; 

G - Vakfına zarar verecek yolda vazifesinde 
kayidsizliği görülmesi. 

Azline karar verilen mütevelli kararm tebli
ğinden itibaren 15 gün içinde yazı ile idare 
meclisine itiraz edebilir. 

ADLÎYE E. NAMINA RAÎF KARADEÜÎZ 
(Trabzon) — Bu maddenin (A) fıkrasmm so
nundaki (Sabit olması) ibaresi (Sabit olmama
sı) şeklinde tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle beraber re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... 33 ncüm adde kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Azli katileşen mütevelli baş
ka bir vakfın da mütevellisi ise ondan da azledil
miş sayılacağı gibi bir daha mütevelli de olamaz. 

BAŞKAN — KaTml edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Mütevellinin azledilmiş olması, 
hakkmda ayrıca takib yapılmasma mâni olmaz. 

Ceza kanununun tatbikmda vazifelerinden 
doğan suçlardan dolayı mütevelli memur ' sa
yılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Müddeti içinde kısmen veya 
tamamen kütüğe kaydettirilmeyen vakıflar maz
but vakıflar araşma almır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — 13 ncü ve 32 nci maddelerde 
yazılı paraları nemasız bırakanlara bunların 
faizi ve bu paraları bu kanunda gösterilen 
yerlerden başka yerlere sarfedenlere ve sarfmı 
emredenlere yerlerine konuncaya kadar ziyaa 
uğrayan faizelrivtazmin ettirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Müteferrik hükümler 

MADDE 38 — Bazı sanat sahiplerine mahsus 
vakıflarla cemaatlerce idare olunan vakıfları 
idare eden ferd veya heyetler bu kanunun tat
bikmda mütevelli hükmündedirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Bu kanunun birinci madde
sinde umum müdürlük tarafından idare edileceği 
gösterilen ve bu kanunun neşri tarihine kadar 
mazbutiyet altma almmış olan vakıfların mazbu-
tiyetleri kaldırılmaz. On senedenberi mütevelli-
liği kimseye tevcih edilmemiş olan vakıflarda 
artık tevcih yapılmaz. 

Ancak alâkalıların vakfiyeye göre intifa 
hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
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mı? Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Mülhak vakıflarda mütevel-
liliğe ve vakıftan intifa veya mülkiyet iddia
sına aid davalarda mütevellilerle vakıflar ida
resi birlikte hasım tutulmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Kanunu medenideki müruru 
zaman hükümleri vakıf mallar hakkmda da tat
bik olunur. Ancak vakfın rakabesine aid olup 
şimdiye kadar tamam olmamış bulunan eski 36 
yıllık müruru zaman, bu kanun hükümleri yürü
meğe başladıktan itibaren beş yıl geçmedikçe 
tamam olmuş sayılmaz. Bununla beraber müd
detlerin mecmuu 36 yılı geçemez. 

BAŞKAN' — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başlamazdan evvel vukua gelen hâdiselerin 
hukukî hükümleri o hâdiselerin vaki olduğu za
manda meri esaslara tâbi kalır. Bu kanunun 
hükümleri yürümeğe başladıktan sonraki hâdi
selerde bu kanun ve sarahat olmayan ahvalde 
meri kanunların hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Bu kanunun neşrinden evvel 
vakfiyeleri hilâfma bir vakıftan diğer vakıflara 
veya ayni vakfın diğer hayratına yapılmış olan 
daimî masraf mahiyetindeki yardımlar tahsis 
sayılır ve sarflarına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44— Bu kanunun hükümleri yürü
meğe başladığından itibaren en az on beş yıl-
danberi vakıf olarak tasarruf edildikleri vergi 
kayidleri, icar kontratoları ve eşhası hükmiye-
nin gayrimenkule tasarruflarına dair olan 16 
şubat 1328 tarihli kanunun neşrinden sonra ta
puya verilmiş defterler ve müesseselerin hesab 
defterleri ve buna benzer vesikalarla anlaşılacak 
olan yerler o suretle vakıf kütüğüne kaydolu
nurlar. Bu kayid vakıflar idaresinin istemesi 
üzerine tapuca o gayrimenkuUerin kayidlerine 
işaret ve keyfiyet münasib vasıtalarla ilân olu
nur. îlân tarihinden itibaren iki yıl içinde dava 
yolu ile bir gûna itiraz olunmadığı takdirde o 
malların vakıf olarak katî tescilleri yapılır, ve 
tapuları verilir. Tapu kayidlerine işaret edile
cek gayrimenkullere aid davalarda vakıflar ida
resi ve varsa mütevelli de birlikte hasım olur. 

Bundan başka, vakıflar idaresinin 1515 sayılı 
kanun hükümlerinden istifade hakkı mahfuzdur. 

Ad. E. Na. RAtF KARADENİZ (Trabzon) — 
Bu madde şöyle başlayacaktır. « Bu kanunun 
hükümleri yürümeğe başladığından itibaren en 

az on beş yıldanberi » yerine « Bu kanunun neş
ri tarihinden en az on beş yıl evvelindenberi va
kıf olarak... » olacaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi bu 
tashihle reye koyuyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 
A - Şimdiye kadar vakıflar idaresine hesab 

vermemiş olan bütün mütevelliler veya mütevel
li heyetleri bu kanunun hükümleri yürümeğe 
başladığı günden itibaren üç ay içinde idare et
tikleri vakıfların mahiyetlerini, varidat mem
balarını ve bunların sarf ve tahsis mahallerini, 
geçmiş son senenin varidat ve masraf larmm mik
tar ve nevilerini ve mütevelliliği hangi salahi
yetli merciin intihab veya kararına müsteniden 
ve hangi tarihten beri yaptıklarını gösterir bir 
beyanname tanzimine ve mensub oldukları va
kıflar dairesine vermeğe mecburdurlar. 

B - Yukariki madde mucibince beyanname 
vermiş olan mütevellilere bir makbuz ilmühaberi 
verilir. Bu ilmühaberi hâmil olan kimseler bu 
kanun dairesinde vakıflarının idaresine devam 
ederler. 

C - Birinci maddede yazılı müddet içinde be
yanname vermemiş olanlar vakıflarında tasar
ruf edemezler. Gecikme haklı bir sebebe müs-
tenid değilse veya verdikleri beyanname haki
kate uygun bulunmazsa mütevellilikten derhal 
azlolunurlar. 

Ç - Vakıflar idaresine verilecek beyanname
lerin verdikleri tarihten itibaren altı ay içinde 
tetkik ve tasdiki mecburidir. Bu müddet içinde 
tasdik edilmediği takdirde yalnız mukannen 
masraflar tasdik edilmiş sayılır. 

D - Beyannameler muhteviyatının vesika ve 
teamüllere müstenid olması ve bu vesika veya te
amüllerin bu kanunun neşrinden evvel mevcud 
ve meri bulunması şarttır. 

E - Bu kanun hükümleri yürümeğe başladığı 
zaman mevcud olan ferilerden gayri mütevelli
lerle Vakıflar umum müdürlüğünce mütevellisi 
olmadığından veya mütevellisi mevcud olduğu 
halde vakfı bizzat idare edemediklerinden dolayı 
idare kendilerine tevdi edilmiş olan kaymakam
lar şimdiye kadar olduğu gibi vakıfları idare
ye devam ederler. Azil veya her hangi bir su
retle inhilâl vukuunda bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

ADLİYE En. NAMINA RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — (B) fıkrasında «yukariki madde 
mucibince» denilmiştir. Bir de (c) fıkrasında 
birinci maddede denilmiştir. Bu (madde) keli
meleri yerine (fıkra) kelimeleri konacaktır^ Bi
naenaleyh (yukariki fıkra) ve (birinci fıkrada 
yazılı) şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütallea var 
mı? Mdadeyi tashihle reye koyuyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 45 — Bu kanunun hükümleri neşri 

tarihinden altı ay sonra yürümeğe başlar. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 46 — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Heyeti yerine getirir. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
Ruznamenin bundan sonraki mevaddı ço

ğaltılmış ve dağıtılmıştır. Fakat aradan 24 saat 
geçmemiştir. Müzakereye devam edebilmek için 
kararınızı almak lâzımdır. Müsaade buyurur
sanız devam edelim. Ruznameye devamı reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Çalın Dede köyünden Osmanoğlu Ömer, 
Kulemin Camiikebir mahallesinden M em <eloğlu 
Hakkı, Çalın Şeyh elvan köyünden Memedoğlu 
Veli ve Kuruçeıyın Çorak köyünden^ Memedoğlu 
Caferin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni meızba-
tası (3/26) [1]. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Salihlinin Gele köyünden Piraşuvalı Me
medoğlu arabacı Halil ile Maksudoğlu Çapacı 
Sadrinin ölüm cezasına çarpılmaleırı hakkında 
Bsvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbata
sı' (3/92) [2]. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
var mı? 

HASAN FERİD PERKER (Kayseri) — He
yetinize arzedilen bu ölüm cezası dosyasını en
cümeniniz bana tetkik ettirdi ve benim takririm 
üzerine açtığı müzakerede bu ölüm cezasının in
fazına karar verdi. Her birisi hakkında ayrı 
saygı duyduğum arkadaşlarımın verdikleri bu 
infaz kararına ben iştirak etmedim, iştirak et
mediğimin sebeblerini yüksek huzurunuzda ar-
zetmezden evvel müsaade ederseniz meselenin 
ufak bir tarihçesini yapayım ve hâdiseyi canlan
dırayım. 

Hâdise Salihlinin Kele köyünde geçmiştir 
ve bu hâdise yüzünden iki kişi ölmüştür. Ölen
lerin Rukıye adında bulunanı Keleden Leblebi
ci Ali Çavuşun karışıdır. Bu kadın kocası ile 
iki senedenberi dargındır. Ayrı yaşıyorlar. Hat
ta aralarında Salihli hukuk mahkemesinde bo
şanma davası vardır. Hâdiseden iki gün evvel 
kızlarını görmek için Keleye misafireten gelmiş
tir. Misafir olduğu Emine ile ölen diğer Kâmile 

[1) 154 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 153 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ismindeki kadın ve iki kızları da dahil olduğu 
halde hâdisenin olduğu 1932 senesi eylülünün 
26 ncı günü Keleye yarım saat mesafede Çakal
lar köyüne çehiz seyretmek için gidiyorlar. Ak
şam avdet ederek Eminenin evinde geç vakte 
kadar oturuyorlar ve kızlar evlerine dönüyorlar. 
Anlaşılan akşamlayın kızlarile mutabık kalmış 
olacak M, kızları sabahleyin analarının, babaları 

i gittikten sonra eve gelmesini bekliyorlar. Bu 
, bekleyiş bir hayli sürdükten sonra nihayet me-
1 rak ediyorlar. Eminenin, sonra da kocasız Kâ-

milenin evinde analarını arıyorlar. Kâmilenin 
evine gittikleri zaman evvelâ bir oda içerisinde 
Kâmileyi ölmüş buluyorlar, sonra analarını da 

I dam yerinde kezalik ölmüş buluyorlar. Jandar-
| maya haber veriyorlar. Tahkikat başlıyor. Tah-
: kikatın başlaması şekli evvelâ bütün köy halkı-
! nı toplayıp fiziyonomi tetkikatı yapmak sureti-
; ledir. Bu arada bu gün suçlu olarak heyetinize 
i arzedilen Kâmil de, Sadri de zan altına almı-
• yorlar. Kâmilin zan altma almmasmm sebebi: 

renginin sararmış olması, Sadrinin zan altına 
alınmış olmasının sebebi de: kulağının arka 
tarafında tırnak yaraşma benzer bir ya-

j ranın vücududur. Sadri bu yarasının demiryo-
j lunda otları temizlerken bir diken takılmasm-
: dan husule geldiğini anlatıyor. Ortada başka 
i bir ip ucu olmadığı için bu adamları serbest 
i bırakmak mecburiyeti hasıl oluyor. Fakat ka-
i tilleri behemehal elde etmek vazifesini üzeri-
: ne almış zevat, katillerin izleri üzerinde yürü

mekle beraber Kâmilin izini de kaybetmiyorlar. 
; Bu arada köy bekçisi Şaban da bu yolda devam 
i ediyor. Şu ciheti de ilâve etmeliyim ki bu Kâ-
| mil bekârdır. Kimsesizdir. Köyde nalbanttır. 
! Evi vardır. Evini kiraya vermiştir. Bu sebeb-
| le yersiz olduğundan rasgele yerde yatıb kalkı-
| yor. Bunu bilen bekçi, Kâmilin ekseriya va-
| kit geçirdiği bir bostanda Ömer isminde bir 

çocuğun yanma geliyor. O vakte kadar hadise 
bütün köy içinde şayi olmuştur. Bekçi, Ömere 

: diyor ki : — Kâmil bu akşam buraya geldi mi? 
1 Ömer de : — Evet, geldi, diyor, (hatta kendi-
| sinden evvel geçen bir adamın kim olduğunu 

sordu. Ben de Âdem olduğunu söyledim) ve 
; şunu da ilâve ettim : (çok sarhoştu) dedim. 
| Ben rakı içenleri ve sarhoşları sevmediğimden 
; kendisi burada kalmak istedi ise de kalmasma 

muvafakat etmedim. Bu söz üzerine Kâmil di
yor ki : — Yarın bir papaz uçuracağız, sen de 
gel. Halbuki Ömer bunun - kopuk olduğunu 
bildiği için, sende para yoktur, nereden bul
dun? diye soruyor. O da, bir vurgun vurduk 
cevabını veriyor. 

Bilhassa arkadaşlar; şu noktayı tebarüz et-
i tirmek isterim ki: Bu, şimdi arzettiğim nokta 
I esnayi muhakemede muhtelif şekiller alryor. Bi

rinci şekle göre : (Bir vurgun vurduk, bir pa
paz uçuracağız), ikinci şekil de : (Bir eğlenti 
yapacağız, yarın da bir vurgun vuracağız) şek-
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ündedir. Her ikisi arasındaki fark; Yüksek 
heyetinizin takdirine bağlıdır. 

Bekçi Şaban, bu hikâyeyi dinledikten sonra 
geliyor doğrudan doğruya muhtar Şerafettine 
anlatıyor. Bunun üzerine Nalband Kâmil tev
kif ediliyor ve o mahalde Hüseyin isminde bi
rinin evine kapatılıyor ve bu esnada muntaza
man dövülüyor. 

Bu dayaktan maada ayni zamanda şu telki-
natta da bulunuluyor: Eğer sen failleri ele ve
rirsen seni kurtarırız, filân diyor. Şimdi bu 
adam bir taraftarn dayağm tesiri altında, ve bir 
taraftan da kurtulmanın verdiği ümitle biraz 
sonra nakledeceğim ikrarını yapıyor. Kâmilin 
bu ikrarı üzerine diğer suçlu Mevlûd, Sadri ve 
Halil de tevkif ediliyorlar. Onlar da ayni ye
re getiriliyor. Bunlar da inkâr ediyorlar. Bu
nun üzerine ayni tazyik bunlar hakkmda da ic
ra ediliyor. Hatta bıyıklan dahi yolunuyor. Bu 
vaziyet karşısında güya onlar da ikrar ediyor
lar. Fakat bu nokta tesbit edilmemiştir. Hal
buki tahkik heyetinin iddiası tesbit edilen Kâ
milin ikrarı üzerine Mevlûd da bunu kabul etti. 
Ve Sadri ile Halil de biz öldürdük ve dördümüz 
birden öldürdük dediler, diyorlar. îşe mustan
tık müdahale ediyor. Mustantık Kâmilin ifade
sini tesbit ediyor, ifadesi şudur: 

« Ben o gün Salihliye gitmiştim. Saat dörtte 
döndüm. Yusufun kahvesi önünde Mevlûd, Ha
lil, Sadriyi buldum. Bana Kâmile ablanm Çakal
lara gittiğini ve evinde kimse bulunmadığını an
lattıktan sonra girelim, evini soyalım, dediler 
ve beni de kandırdılar. Saat beşte hepimiz Kâ
mile ablanm evine gittik. Mevlûtla ben gözcü 
kaldık. Sadri ile Halil içeriye girdiler. Yarım 
saat sonra çıktılar. Altı lira bulduk, dediler. 
Sonra nereden geldiğini görmedim. Kâmile bir 
topal kadınla geldi. Sofada Halil ve Sadri ile 
karşı karşıya geldiler. Kadın Halile hitaben: 
Bana yapacağın bu mu idi? dedi. Onlar da ya
kaladılar ve odaya tıktılar. Ve içeride on dakika 
kadar boğuştular. Ses şada kesildi. Bu esnada 
topal kadın geriye kaçtı ve dama girdi. 
Halil ile Sadri dışarı çıktılar. Topal kadınm ne
reye gittiğini sordular. Ben söylemedimse de 
Mevlûd işaretle yerini gösterdi. Oraya da gir
diler. Bunun üzerine biz savuştuk. Biraz sonra 
arkamızdan geldiler. Sadri dedi ki: Her ikisini 
de öldürdük. Altı lira vardı, kabili taksim değil
di. Yarın bununla bir eğlenti yaparız. Bu suret
le ayrıldılar. Evlerine gittiler. » 

Mustantık soruyar: 
Kanaatin nedir? Bu kadınları kim boğdu? 
«Ben boğanı gözümle görmedim. Sadri içeriye 

çok girdi, çıktı. Kanaatime göre her iki kadını 
da Sadri boğmuştur.» 

Diğerleri mustantikın önünde ikrardan kaçı
nıyorlar. Biz yapmadık, biz dokunmadık, diyor
lar. 

i Kâmilin ikrarı da dayaktandır. Bizi de döv-
| düler. Hatta bryıklarımızı da yoldular. Vücudu

muz yara, bere içinde, diyorlar. 
Bunun üzerine diğerleri külliyen inkâr edi

yorlar. Mustantık vaziyeti tesbit ediyor. Bunlar 
bir hafta sonra muayeneden geçiriliyor. Bu 
muayene neticesinde hakikaten vücudlarmda 
yaralar bulunuyor. Ve Bunların dövüldüğünü 
resmen tesbit eden doktorlar bir hafta tedavi 
ve on gün istirahate muhtaç olacak derecede vü-
cudlarmı yaralı buluyorlar. 

îş mehkemeye aksediyor. Mahkemede Kâmil 
de inkâr ediyor. Ortada suçu tesbit edecek, Kâ
milin ilk tahkikatte şu arzettiğim ikrarından 
başka hiç bir delil yoktur. Bunlar kendilerinin 
dövüldüğünü iddia etmekle beraber bunu bütün 
o mahallenin halkı da şöyle tesbit ediyor: 

O gece Hüseyinin evinde bunların dördü de 
kapatılıyor, ve saat ikiden yediye kadar - her 
birisi seslerinden tanılryor - ayrı ayrı dövülüyor. 
Sopa sesleri, feryadlar işitiliyor. 

İBRAHİM DEMÎRALAY (İsparta) — Kim 
dövüyor? Bay Hasan Ferid? 

HASAN FERÎD PERKER (Devamla) — Tah-
kika memur olanlar. 

Bunlarm ertesi gün topallayarak çıktıkları 
görülüyor. Bu böylece tesbit edildikten sonra 
bilhassa Sadri ile Halil kendilerinin vaka gecesi 
Akhisarın Çukurçiftliğinde olduklarını, binaen
aleyh vaka ile hiç bir münasebetleri olmadığını 
iddia ediyorlar ve bu ciheti şahidle ispat edi
yorlar. Mahkeme bunlardan Mevlûdle Kâmili 
feran zimedhal addediyorlar. Halil ile Sadriyi 
fiilin faili olarak ölüm cezasına çarptırryorlar. 

Arkadaşlar; mahkeme reisi faili müstakil ta
ayyün etmedi diyerek bu karara muhalefet edi
yor. tş temyize gidiyor. Temyiz bazı sebebler-
den bunu bozuyor. Tekrar mahkemeye geliyor. 
Temyizin nakzına ittiba ediyorlar. Nakız mua
melesi üzerine yapılan tahkikat üzerine, bir kat 
daha tenakusu ortaya çıkryor. Bunun 
üzerine verilen karar da; mahkeme reisi 
yine muhalif kalıyor. Karar yine ekseriyetle ve
riliyor. Tekrar Mahkemei temyize gidiyor. 
Mahkemei temyiz feran zimethal olanlar hakkın
da ittifakla, fakat ölüm cezası hakkında ekseri
yetle hükmü tasdik ediyor ve bu suretle bu gün 
yüksek huzurunuza geliyor. Huzurunuzda şu 
suretle telhis ettiğim bu vakadan anlaşılıyor k : 
Ortada muhakkak bir cinayet vardır. Bu cina
yetin neticesi yürekler acısıdır ve iki zavallı ö [-
müş bulunuyor. Ayni zamanda dört vatandaş t a 
bu cinayetten dolayı suçlu bulunuyor. Gönil 
isterdi ki, bunlarm bu suçları iyice tesbit edil
sin ve bunlar lâyık oldukları cezayi görsünle^-. 
Yalnız şu noktayı arzedeyim ki, arkadaşlarımızı 
bazıları benim ulu orta idam cezalarına aleyh
tar olduğum zehabma kapılmışlardır. Fakat si
zi temin ederim ki: ben nizamı içtimainin bozul
maması için ölüm cezasının en şiddetli tarafta-
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rryım. Hatta çok uzun sürmüş olan vekâlet ha
yatımda, yine arkadaşlar çok iyi bilirler, hiç bir 
katilin müdafaasını prensib olarak kabul etme-
mişimdir. Fakat bu dosya, arkadaşlar, bana ka
naat vermedi ve ben bu vatandaşları ipe getir
mek için reyimi kullanmadım. Onun için yüksek 
takdirinize keyfiyeti arzetmek için nefsimde bir 
mecburiyet gördüm. Evvelcede arzettiğim gibi 
ortada Kâmilin ikrarından başka hiç bir sebeb 
yoktur. Mevcud sebebler bu vadide tahkik he
yetinin şahadetinden ibarettir. Takdir buyu- ! 

rursunuz M, cezada olsun, hukukta olsun ikrar 
hüküm için en kuvvetli beyyinedir. Fakat bu 
ehlinden ve yerinde sadır olmak lâzımdır. Bu
rada ikrar etti denen Kâmil bu işin ehli değil
dir. Kâmil de bir suçludur. O ne istiyor? Hem 
dayak tesirile, hem de nefsini kurtarmak için 
ikrar ediyor. Bu adamın ikrarile öteki adamları 
nasıl ölüm cezasına çarptırabilirim? Sonra arka
daşlar deminki hikâyeden de anladınız ki: Bu ik
rar doğrudan doğruya bişartisselâme değildir. 
Yani bu adam rızası ile bu ikrarı yapmış değil
dir. Cebir ve tehdid altında yapmıştır. Bu cihet 
te şahidlerin şahadeti ile ve Hükümet doktorla
rının raporile resmen sabit olmuştur. Binaena
leyh bu ikrara iptina etmekte ben mazurdum. 
Sonra arkadaşlar yine takdir buyurursunuz ki: 
bu ikrarm bir kıymet ifade ettiğini bir an için \ 
kabul etsek bile ikrar tecezzi kabul etmez. Onu 
olduğu gibi kabul etmek lâzımgelir. Kâmilin 
ikrarmm mahiyeti nedir? Sadrinin boğduğuna 
kaniim diyor. O halde ölüme çarpılması lâzım 
gelen yalnız Sadridir. Halilin ne günahı var
dır? Sonra yine tahkik heyeti diyor ki: Mev-
lût da bu ikrarı kabul etti. Fakat mustantıka 
gidince orada vazgeçti. Alâ; ayni zamanda Halil 
ile Sadri dediki diyorlar. Dördümüz boğduk. O 
halde diğer ikisini feran zimethal nasıl addede- ! 
riz? Onları da beraber asmamız lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar: Bu dosyayı ben tetkik 
ederken daha feci bir hakikat tecelli etti. De
min arzetmiştim. Esnayı muhakemede bu adam
lardan Halil ve Sadri vakanın olduğu söylenen 
gece Akhisarm Çukur çiftliğinde idik diyorlar. 
Şahidler de buna şahidlik ediyorlar. Bu şahid-
ler ayrıca Büyük Meclise de telgrafla müracaat 
ediyorlar ve Halil ile Sadri hakkındaki idam 
cezası yersizdir. Çünkü vaka gecesini bizimle 
beraber geçirdiler diyorlar. İkincisi: Mustafa 
Sıtkı imzalı B. M. Meclisine yazılmış bir dilekçe 
vardır. Bu adam diyor ki: ( Ben bu hâdisede 
ikrarı tesbit eden müstantıkım. Bu şeyin ıstıra
bını bu güne kadar çektim. Şimdi Yüksek Mec
lisinize arzediyorum. Ben ifadeleri almak için 
Hüseyinin evine gittiğim vakit orada insan şek
linden çıkmış dörd cesed vardı. Bunlarm vü- I 
cudları mosmor kesilmiş, çivid rengini almıştı, j 
Tahkika memur olanlar da orada idi. Bu dörd | 
kişi korka korka ve sürüne sürüne yanıma gel- | 
diler. Bana ifade verdiler. Verdikleri ifade doğ- | 

rudan doğruya benim sualime evet veya hayır 
demekten ibaretti. Kâmil ifadesini verirken 
tahkik heyeti tarafında kendisinde: « Kork
ma, ifadeni ver sen kurtulacaksın » den-

. mistir. Ona güvenerek ifadeyi verdi. Ben şim
di bundan vicdan azabı duyuyorum. Bu adam
lar hakkında yapılan muamele haksızdır.) Mus
tafa Sıtkı hakkında daha fazla izahat veremi-
yeceğim. Tahkika memur olan müstantıkın is
minin Mustafa Sıtkı olduğu muhakkakta-. Fa
kat verilen istida hakikaten Mustafa Sıtkı tara
fından mı verildi, yoksa her hangi biri tarafın
dan mı verildi? Onu takdir edemem. Fakat 
bu kadar küstahlığa cüreti nefsime sığdırama-
dığım için bu Mustafa Sıtkmm doğrudan doğ
ruya müstantık olduğu kanaatindeyim. Şu 
noktayı da arzedeyim ayni zamanda : Hadise 
yerinde bir takım ayak izleri de vardır. Bu 
ayak izleri suçluların ayak izlerine tetabuk et
miyor. Sonra hadise sirkat kasdi ile yapılmış
tır. Halbuki ölen kadının kulağmda altın kü
peleri duruyor. Bununla beraber jandarmaya 
bir ifade veriliyor. Deniliyor ki : Katledilen 
iki kadının katili jandarma tarafından takib 
edilmekte olan Boşnak Sarı Ali ve rüfekasıdır. 
Fakat jandarma tahkikatın mecrasını değiştir
mek için suçlular veya suçluların avenesi tara-

! fmdan yapılmış bir ihbardır diyor ve bu ihbar 
j üzerine de tevakkuf etmiyor. 

Arkadaşlar, bu maruzatı verirken arzettim 
ki ben bu idam cezasının infazına rey verme
dim. Arkadaşlarımın bazısı Mahkemei temyiz
den geçmiş bir kararın Yüksek Mecliste tetki
ki gibi bir manzara arzeder dediler. 

IBRAHÎM DEMÎRALAY (İsparta) — Zaten 
hastalık burada. 

HASAN FERÎD PERKER (Devamla) — Ben 
! bu noktada arkadaşlarımla hemfikir değilim. 

Ben mahkemelerin, bütün bu maruzatımda çok 
hürmet ettiğim hâkimlerin şahsına ve yüksek 
takdirlerine asla dahletmedim ve dahletmeyi 
de bir an için düşünmedim. Fakat ben Büyük 
Millet Meclisinin bir azası sıfatile bu idam ce-
zasmm infazı için rey vermek mecburiyetinde
yim. Ben reyimi kullanıyorum. Bu demek de
ğildir ki Mahkemei temyizin tetkik ettiği bir işe 
dahlediyorum (Hakkınız var sesleri). 

Ayni zamanda teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesinde sarahat vardır. Meclisi 
âliniz onu nefsinde alıkoymuştur. Suçluların ce
zasını tahfif eder, tahvil eder, eğer mahkemenin 
bir hükmü olmazsa hangi cezayi tahvil edecek
siniz, hangi cezayi tahfif edeceksiniz? Rica ede
rim bir noktayı daha tebarüz ettirmek isterim. 
Ben mutlak olarak bu adamlar beridir demiyo-

I rum. Hayır. Çünkü mahkemenin o kanaatine ve 
| o takdirine hürmetkar kalmak istiyorum. Mah-
| keme heyeti bunda ittifak etmiştir. Onun için 
| bu adamların cezalarının, faili müstakil taayyün 
I etmediği için, hapse tahvilini istiyorum ve bu 
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msalde bir takrir veriyorum. 

Arkadaşlar; verilen ceza ölüm cezasıdır. Bu 
adamlar ipe gittikten sonra yarın asıl suçlu 
meydana çıksa da bunun telâfisine imkân yok
tur. Bu hâdisenin cereyan ettiği zamandan ev
vel, zannederim, - Manisa mebusları arkadaşla
rım çok iyi tahattur ederler - bundan altı, yedi, 
sene evvel Manisada Memduh isminde bir adam 
zan altma almıyor ve dayak zoru ile hatta ik
rar da etmiş; evet ben katilim demiştir. Fakat 
altı, yedi sene geçtikten sonra, asıl suçlu meyda
na çıkmış ve bu adam kurtulmuştur. Bunların 
cezaları da hapis olsaydı hiç tereddüd etmez
dim. Ölüm cezası olduğu için elimi vicdanıma 
koydum. Siz de elinizi vicdanınıza koyunuz 
(Alkışlar). 

İBRAHİM DEMÎRALAY (İsparta) — Te
şekkür ederiz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşımın 
söylediklerine bir kaç kelime ilâve edeceğim. 
Demin bahsettikleri Memduh, on sene kadar ev
vel kasabanın Ahmedli nahiyesinin fırka reisi 
öldürülmüş, Bu Memduh asıl suçlu meydana çı
kıncaya kadar dayaktan itirafa mecbur olmuş, 
yedi sene hapiste yatmış, sonra tahakkuk etmiş 
ki, katil o değildir. Beraet ederek çıkmış. Bu 
adam bilhassa işi için bana geldi. Kâtibi umu
miliğim zamanında, bu işle meşgul olmuştum. 
Bana dedi ki: işte ben böyle bir adamım. Mah
kûm oldum, idam ediliyordum, Cezam on beş 
seneye çevrildi. Yedi sene yattım. Muhakemem 
iade edildi, beraet ettim. Bu adamlar hakkında 
doktor raporu vardır. Dayak yemişlerdir. Müs-
tantık diyor ki, bunların çivit renginde olduk
larını gözümle gördüm. Bana söylediler. Ben 
de size havale ediyorum. Hatta kendisi benim 
başımdan geçti. Başkasının da başına gelmesin 
diye kalkmış, gelmiş. Adresini verdi ve eğer 
Adliye encümeni benden sual sormak isterse 
emirlerine amadeyim, dedi. Ben de Adliye en
cümeninden bir arkadaşa söyledim. Bu, bana 
anlatılmış olduğundan vicdan borcu olarak si
ze söylüyorum. Siz ister kabul eder, ister et
mezsiniz. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Ölüm cezasının infazına aid dosyalar 
Adliye encümenine verildikten sonra usulü
müz icabı dosya arkadaşlardan birine tetkik için 
veriliyor. Bu dosya da Hasan Ferid arkadaşı
mıza verildi. Müzakere neticesi kendisinin mu
halefet reyi ile, diğer mevcud olan arkadaşlar 
bu cezanın infazı lâzımgeleceği mütaleasile, Yük
sek tasvibinize arzedilen şu mazbata kaleme 
alındı. Kendileri noktai nazarlarından biraz be
nim telâkkime göre sadedi ve usulü aşarak, 
bir çok teferruata girerek huzuru âlinizde bah
settiler ( Çok iyi ettiler sesleri). 

İBRAHİM DEMİRALAY ( İsparta ) — Al
lah razı olsun. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu adamların ölüm cezasına çarptırılmalarına da
ir Türkiye Cumhuriyetinin adalet müessesesin
den usul ve kanun yolu ile geçmiş ve kadleş-
mis olan hüküm karşısında infaz için ayrı bir 
karar vermenin Büyük Millet Meclisine aid ol
duğunu ve Büyük Meclisin infaz kararını ver
mek için Adliye encümeninin tetkikmdan geçi
rirken bu vazifenin neden ibaret olduğunu en
cümenimizin zannederim takdir ettiğini lütfen 
teslim buyurursunuz. Bu gibi işler iyi veya 
kötü olduğu şeklile hissiyatla hallolunamaz. Her 
Türk vatandaşının bir kılma bile hata gelmesi
ni hiç bir müessese kabul etmeyeceği gibi bü
tün milleti temsil eden Meclis te bunların iza-
lei vücuduna müncer olacak, ölüm cezasına mün
cer olacak bir vakada en ufak haksızlığı ve 
şüpheyi gördüğü zaman buna #önld rau; ol
maz. Amma bu kıskançlığı nisbetinde de adale
tin yerine gelmesini dahi ayni arzu ile 
yerine getirmek için mütaleasmı sizin 
tasvibinize arzetmektesı de çekinmez. E.ı-
climen bu adamların mahkûmf oldukları ce
zanın infazı suretile içtimaî heyet dahi
linde kendilerinin bir faydası olmadığı vücud-
larmın izalesi suretile cemiyetin temizlenmesi 
lâzrmgeldiği sonucuna vardı. Bu karara varan 
mahkemelerin kararlarının adilâne olduğu do-
layısiledir ki encümen bunu tecviz etmiştir. 
Yoksa lâalettayin burada filân ve filânın böy
le öldürülmesi mevzubahs değildir. Esas olan 
adaletin yerine getirilmesidir. Kendilerinin çok 
teferruat dediğim hususlar hakkındaki tafsille
rine göre hemen bütün her cürüm, her suç işle
yenin polis veya jandarma eline geçtiği dakika
dan ve hakkında bir karar verilip te tevkifha
neye konulduğu dakikadan itibaren, telkinat 
veya şuradan buradan işiterek ortaya koydukla
rı bir dayak yeme vakası vardır, yolundaki söz
leri bunu pekâlâ avukatlık ve hâkimlik yapan
lar da, zabıta işlerinde bulunanlar da bilirler ki 
bunlar haklı haksız her yerde söylenebilir. Fa
kat bu söylenen dayağın yendiği sözü ile mut
laka hepsinin dayak yediğine derhal inanmak 
hatadır. İçlerinden hiç biri dayak yemedi gibi o 
kadar iyi görünmüş vaziyetler karşısında adeta 
safdilâne hüküm vermek, bu da doğru değildir. 
Mesele hakikatin anlaşılmasıdır. Belki vaziyeti 
iyi takdir etmeyen, seviyesi, anlayışı yerijnde 
olmayan bir jandarma, bir polis veya zabıta me
muru bu gibi kanunun cevaz vermediği bir) şe
yi yapmış olabilir. Fakat böyle yapmış olması 
ancak o adamı mesul eder bir haldir. Yoksa 
böyle dayak, tokat atılmış diye bir hakikat çık
mışsa o hakikatin ortaya çıkarmış olduğu knü-
him bir suçun faili, jandarmanın kanunu takdir 
etmiyerek attığı bir tokattan dolayı, bir sopa
dan dolayı, o cezasız mı kalackatır? Onu ayrı 
düşünmek, takdir etmek lâzımdır. Ayni zaman-
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da diğer ciheti de ayrıca hükmetmek lâzmıge-
lir. Hasan Ferid arkadaşımız yok bıyık yolun
muştur, şu olmuştur, bu olmuştur dediler. Bun-
larm hepsi mahkemede tekrar tekrar tetkik edil
miştir. Arkadaşlarım: takdir buyurursunuz ki 
bir suç faili ne kadar cahil olsa, ne kadar sevi
yesi aşağı olsa yaptığı cürüm delillerini böyle
ce el ile tutulur şekilde ortada bulundur
mamağa çalışır. Elinden geldiği kadar 
aleyhindeki delilleri, ittiham edebilecek 
izleri ve emmare olabilecek şeyleri müm
kün olduğu kadar yok eder. Gene çok yer
de görürüz ki, seviyesi yüksek bazı adamlar bir 
suç işledikleri vakit adeta muamma halini al
mış, esrarengiz bir şekilde ortadaki delâili kay
bediyorlar. Bunlar fennin terakkisinden dahi 
istifade ederek yaptıkları fiillerin bir çokların
da kaçamak yollarını araştırıyorlar. Meselâ, 
bir hırsız tayyare ile gelir, işini görür, gene 
hiç bir iz bırakmadan tayyare ile fırlar, gider. 
Gene hiç şüphesiz ki, bu gün motosikletli zabıta 
memurları olduğu gibi yarm da uçaklı polis 
ve jandarma da olacaktır. 

Bu meselede boş bir eve giriliyor. Boş evde 
mal çalmak için araştırmalar yapılıyor ve boş 
evin sahibi ile orada misafir bulunan bir kadın
cağızdan birisi damda, birisi de odasmda bo
ğulmuş olarak bulunuyor. Demek ki bu hâdise
ye karşı öyle delil arayacağız ki, yoksa adeta 
noterden tasdik edilmiş her hangi şöyle veya 
böyle bir delil mi arayacağız? Bilmem ki, ceza 
mesailinde nihayet hâkimin kanaati vicdaniyesi-
nin husulüdür. Deliller aledderecat takdir edi
lir. Burada kendilerinin bütün söyledikleri ta
mamen vaki olduğunu kabul etsek bile, kendi
lerinin söylediği gibi soruyorum Hasan Feride 
Çoban Ömer denilen adam çardağında yatarken 
bu ikrarı, yani hâdisenin bütün vukuunu ve 
tarzını, şeklini izah eden ve ayrıca ağır hapse 
mahkûm olan Kâmilin vakitsiz bir zamanda 
onun yanma gelip te papaz uçuracağız, ziyafet 
çekeceğiz, vurgun vurduk tarzındaki sözü ve 
o adamm bunu görmesi, işitmesi pek âlâ bu va
ziyeti teyid eder ve bu, maznunları da tama-
mile açık olarak gösteren bir adam sözleridir ki, 
o kararı teyid eder mahiyettedir. Bu suretle 
iki ölünün ortada olduğu ve bu kadınların evde 
bulunmadığı bir sırada eşyasmı çalmak için 
gelen ve ikisi gözcülük yapan, ikisi odaları 
araştıran bu adamlar hiç ummadıkları halde 
düğün cihazını, köy âdetince, seyre giden iki 
kadının kendilerinin üzerine geldiğini görün
ce hırsızlık suçunu, eseri ortadan kaybetmek 
için ev sahibesi Kâmileyi ve ondan sonra ev
de misafir olan ve iltica etmiş olan kadmı 
da orada dövüp, ikisini de öldürdüğü 
mahkemede tamamen sabit olmuştur ve 
sübutu havi olan ilâm Mahkemei temyizin sa
lahiyetli dairesinde tasdik edildiği gibi bir de 

! en ufak bir vaziyetten dolayı meselenin tetkiki-
I ni, incelenmesini kanunun verdiği salâhiyete gö

re taleb eden Cumhuriyet başmüddeiümumiliği-
nin itirazı üzerine ceza heyeti umumiyesi de bu 
ilâmı tasdik etmiştir. Şimdi biz Büyük Meclis in
faza aid karar veriyoruz. Meclis isterse yalnız 
infaza aid karar vermeyib cezayi değiştirir, 
hafifletir ve isterse büsbütün de affeder. Fakat 
hiç bir veçhile tağyir edilemez. Büyük Meclisin 
hukuku hükümranisinden olan bu tahfif veya 
af salâhiyetini Meclis istimal ederken, zannede
rim ki, hiç bir sebebe istinad ettirmeksizin, ak
lıma geldi, öyle yaptım gibi gayri mantikî bir 
şey şimdiye kadar buradan sadır olmamıştır. 
Olabilir ki, refet gösterir, acır ve affeder. Es
babı şahsiye itibarile bunu böyle yapmağı mu
vafık görür, cezayi tadil eder, madelet bu 
noktadadır diye tadil eder. Hasan Ferid ar
kadaşımızın burada anlattıkları gibi ta hazırlık 
tahkikatından başlayarak muhakeme safahatın
da dahi yapılan muamelelerin yolsuz olduğu 
şeklinde sebepler dermeyanı bendenizce doğru 
değildir. Amma denecek ki ,Adliye encümenin
de böyle dosyalar tetkik olunur. Tetkik olu
nurken, evet, bütün arkadaşlarımız, hazırlık 
tahkikatına varana kadar bütün hâdiseyi gözden 
geçiriyor. Eğer orada hâkimin takdirile hallo
lunacak meselelerden gayrimaddî, bir hatayı 
maddiye ,rast gelirsek mazbatamızda arzederiz. 
Bunun haricinde hâkime verilen ve Büyük Mec
lis kazaî kuvvet te dahil olmak üzere bütün 
kuvvetleri nefsinde cemettiği halde mahkemele
re vermiş olduğu bu salâhiyete mahkemenin 
fevkinde bir mahkeme imiş gibi, filânm ifadesi 
böyledir, filânm ifadesi bunu tekzib etmektedir, 
filânın ifadesi dayaktan mualleldir, şu makbul 
değildir gibi sebeblere istinad ederek müdahale 
etmemelidir. Bendenizin en büyük ricam, bu 
Büyük Meclis bunun cezasını bağışlayabilir, ten
zil edebilir, başka bir cezaya çevirebilir. Fakat 
bunu yaparken, hiç bir vakit, Hasan Ferid ar
kadaşımızın dediği gibi mahkemenin tetkikatma 
taallûk eden ve kaza salâhiyetine müteallik olan 
hususların yolsuz cereyan ettiği şeklinde bir 
fikre istinad edilmemelidir. 

HASAN FERÎD PERKER (Kayseri) — Böy-
I le bir şey söylemedim. 

SALAH YARGI (Devamla) — Verilen iza
hat, tamamile adaletsizce bir hükme iktiran et
tiğinden dolayı... 

HASAN FERÎD PERKER (Kayseri) — Böy
le bir şey de söylemedim. 

• SALÂH YARGI (Devamla) — Zabıtlar lm-
i radadır. Yarm asude kafa ile zabıtları okursa-
j mz, onun ne demek olduğunu anlarsınız. Yalnız 
I arkadaşımız meslekten uzak olmadığı için kendi-
! leri, ben ölüm cezasına taraftarım diyebilir. 
I Bu bir kanaat meselesidir. Cezaya taraftar ola: 
j bilir. O bahsi ahar.. Ben, o derece mücrimlerin ce-
i zalandırılmasma taraftarım ki şimdiye kadar 
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katil davası almadım, dediler. Olabilir. Hukuk 
denilen şey o kadar penistir ki â z ceza mesel3-
sini kendinize meşgale ittihaz etmemiş olabilir
siniz. Bu, katillerin aleyhinde olmağı ve bir ka-
til işini müdafaa eden avukatın söyle, böyle ol
masını icab etmez (Gürültüler). Çok rica ede
rim, bunlar söylenmiş sözlerdir. 

HASAN FERİD PEBKEB (Kayseri) - Bn 
şekilde değil. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Sonra ortada 
bir müstantrk vekili Sıtkı meselesi mevzubahs 
oluyor. Bir kere müstantrk, bu günkn ifade ile 
sorgu hâkimi dediğimiz kimseler milli irade ile 
memuriyetleri tasdik edilen hâMm sımamdan 
zevattır. Fakat her hangi bir verde müst.a:;r.':jk'İTk 
münhal olursa mahkeme başkâtibine bu. vazife 

gördürülebilir. Bu adamdan nüstantîk vekili 
Sıtkı diye filvaki encümene bir k â n d gelmiştir. 

Bu kâğıdın ciddiyetine., samimiyetime inanmak, 
için, tasavvur buyurunuz bu is üzerinden ^kl se
neye yakın müddet genmi^ Mahkemei f.nmvi.̂ -
den nakzen evrak bir daha ÖdemıV> gi.tnıis. tek
rar Temyize gelmiş, Temyiz birin oi ceza daire 
sinde karara ballandıktan sonra cem heyeti 
umumiyetinde tetkik edilmiş araban bu. kadar 
zaman geçmiş, bu adam hic ıstırab ^ ^ m a m ^ ba 
bu P'VLÎI ffeliyor adaletin verine .a-etiril^e^Tn/iın 
hulul ettiğini p'ördimü anda vicdan avaMa,nnror 
ve böyle bir sev yazrvor, Ru^un ieH avrma Ad
liye vekillisinin nazarı dikkati celbedilnuştir. 
Avrma tetkik olunacaktır. 

" ÎB^.^TTtM TlEMtRAT-^V risr»art.a) - Da
yak ve^iHerİTifi kanaat a'6'HrnrH 

SALÂTT VARai fBpvambO •--- Elbette tnfiHV 
olunur. Salâbive^ar Ha^ -nıaka-m hun".:> t-etkik 
ed^r. lî'nk'at IfHfeTi i b r a h i m a r k a d a ^ r u T •'•'•ur-11 
bilmelidirîerki JÜT beylik KÖZ va eh^^^ivatsia 
hale fireîmistir ki, her I'^'ÛM ,"".*W]O söyler v n . 
darmadau. pelitten dayak v ^ i m . Ondan kal
karak böyle söviedim Hailvd-h ne «kıvak yp-
mi«tir, ne davak n.tdmıstrr ve ua de d^- '̂ak 
viven vardır. Bu bilinemez ^Ra^ov r--ı- spr-kad1). 
E^er övle bir davak atan rdmuı-sa hakkın fH r,°-
zai takibat varsılsın, oeza voH arrtu.̂ .T .̂ Vokp,.a 
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iki kadının ölüsü, nî cesetleri ve T v M - v t l r . r V İ ' l 

fknan, elde edilen nara. bir v w y a a/örn al t T, 
di^eH.ne <Töre on îirada-n ibare'1- r-H-n •rrı.ddî men
faat için iki m asrime knr'ının öldürülme''''' "-^r 
ŞTsm.da. ikrarları, ifadeleri hadiseler va kütü7" 
a'enen vakıalar yandan ^hkiVa* ^ı^A^aj-^p^i. 
hâkimin takdirinden a-eeih tam amile vakalara, 
mutabık olduğu anlaşılan bir ce^a^rı ir.faz 
edilmemesi her ha.lde .adaletten. u"akla^mak+H\ 
Maahaza Büvük hevat. mahfeme k a r a r c a ^n.. 
knnmamak hus'^'im^a hic sü^he'üz hfmb-a ha 
kırık, dökük ifadelerinle de<ril. meaıd^-"^ 
ehemmj matine j atin ad. ederek vn^iv^j t.jı,w»*r 
p d e r . BÜVÜk M e n u s h u k ^ V ı ı bü.lH''rnrfl-!rWri b.a 
izdir, Bu yüksek hakkı diledik mbi kıdla^- . 
Fakat bizim memleketimizin adalet makaniz-

e m vı m M ( 1 J ı hüküm yerindedir. 
1 i ı t uıl ötmez. Meğer ki bir 

ı Mi,ı '} f> m da kanunî yollan 

C T ' h ^ U ^ Y (İsparta) — Tür-
ı i! e :kül varsa, adaletin, 

l l r " ı 1 n ü k mümessili Yük-
bî »ît »nu , ı çıkacak karar ada-

7ı o ınıj ,ı timsali olarak çıkar. 
' ff ' ti ti e m Adliye encümeni 
ı 1 »- >n l'eı ' ^kadaşımrzın samimi-

ıh ı \°ı ı zin itimadı vardır. 
» ı CCD.3 1 3tmiştir. Mesele mü-

/h b r m lc»i ölüme sürüklemek-
' . h in e çevirmek bendenize© 

d ' ' d ı <1 * aktır. 
<• ,\s \ . r VTP, ••,7J l• «ÎKKT3R (Kayseri) — Sa-

1 ıV n ı^3 * t îain ifadelerimi iyi. 
ıh? ' i bu/i'i.f1 «dılar, yahud ben kendilerinin 

( >r e ' d ' e yanlış anlattım. Ben 
« ı L" >d Kıllın vffedelim, ceza verme-
1 ı ı »ı •"' ı" f T unahtır, mahkeme zulmet-

! > Î b>/le demedim. Mahkemenin 
1 i Jı rbr \e karar ekseriyetle veril-

d1 rd lo ı vardır. Bunlardan 
• ı il t«*'//uu etıtıemiştir. Ya bu dörd 
» I "fite irsin " ve idama mahkûm 
ı t i* T d ı \ ı n ı dörd sene hapse tah-

ı "f im ' 'oksa mahkemenin hük-
'•t ,ıuhı ıend'1 

! 7yiu ı (aı ki Adliye encümeninin va-
h n ı ' d ı h ' t a olup olmadığını araş

t ı Lı'* ı î ı iareden çıkardılar? Ad-
ı { j b ceyr kadar maddî hatayı 

< ' » ı ' r ıt^c»! bir çok yer ve imkân-

! 1 

ıL ıecıi 
*<- T b 
mı i" ! 
b u »i 
ıCM h 

'1 V 

7 ı 

•TM ' 
hTrı ats 
ı r n +T> r-

1 ir ! ı 
r ı • A r r ARGI Nedir? 
* * ' -""»Zi > Pr'PJCER (Devamla) — Me-

ı ıi t bıJ(Mt yı 'nna müracaat, Adliye 
[ ' » ı * 'ir i' * ıK1 yeniden tahkiki ve 
ı • iı«r< l ı ' u ı bunları saymağa ne 

f ' " r ı »ıb m h ıkemeleri kanununu, 
^ ' b ' i >' >{ O U> ' UI.? 

> fi A^Gı -scceli) —- Bunları bana 
7b ' ' \l\ a'i a sesleri). 

' \ * » i ^ -T^ (Giresun) — Hasan Fe
n a ,U-.aJ.jLiüu Jı.nkdı^ım saman kendisinin 
gösterdiği hisliliğe., bunun karşısında encümen 
karavün müdafaa eden Salâh Yargı arkadaşımı-
zm adalet hissinden doğan asabiyete ben tama-
mile takdir gözü ile baktım. Valnız şunu öğ
renmek isterim: Salâh Yargı arkadaşım şunu 
söyleseydi vaziyeti daha çak aydınlatmış ola
caktı. Raportör veyahud bu evrakı tetkike me
mur arkadaşımız, bu tetkikinin neticesini bu
rada uzun uzadıya anlattılar. Vaka nasıl başla
mış, uas.d. ger-mis filân... Acaba bu hikâyede bir 
3 anlışiîk var inidir, yok mudur? Öğrenmek isti
yorum. 

Hayır dikkat ettim Hasan Ferid arkadaşımı-
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zm evrakı tetkikten hâsıl ettiği kanaati ifade 
yolundaki beyanatı hig bir noktai nazardan ev
rakta . yazılan şekle gayrimutabıktır, şeklinde 
değildir. Arkadaşımız vakayı yerinde görmüş gi
bi tetkik etmiş, işitmiş gibi bize anlatmıştır, ^mi
di düşünüyorum. Eğer {Salâhattin Yargı arkada
şımla beraber yürüyecek olursam, burada hiç 
bir mahkeme ilamı üzerinde velev bunun neti
cesi bir iki vatandaşın idamı şeklinde olsun 
tetkik etmek ve tetkik mevzuu yapmaktan uzak- i 
laşmam lâzımdır. Kendisi buna benzer yine bir i 
müdafaada; zannediyorum ki bir iki sene evvel; i 
bulundular. Hakikaten Temyizden geçmiş ka-
rarlar üzerinde fevkalâde hassas davrandılar. ı 
kendilerine bir mahkeme hükmü karşısında i 
gösterdikleri hassasiyetten dolayı yüksek say- j 
gı ve hürmet göstermemek imkânı yoktur. Boy- ı 
le olmakla beraber derlerse ki Büyük Meclis \ 
hükümleri isterse tasdik edebilir, isterse bu hü
kümler üzerinde bir tahfif kararı alabilir, is
terse de büsbütün affeder. Salâhattin Yargı ar
kadaşımız dedi ki, Büyük Meclis şunu mu isti- -j 
yor ki encümen nasıl aklına gelmişse öyle yap- ! 
sın, öyle karar versin. Bunun böyle olmasını ıs- j 
temiyor. O halde şunu mu istiyor. Büyük Mec- j 
üs aklına gelmiş te cezaları tahfif etmiş, Büyıü: I 
Meclisten bunu mu istiyorlar. Elbette burada 
bütün teferruatına varıncaya kadar mesele j 
mevzubahs olup anlaşılmalı ki nihayet hâkimle
rimizin hükümlerine, hassatan Temyizden geçen 
hükümlere hürmetimiz, saygımız içimizde saklı ; 
olmakla beraber nihayet kendi kanaatlerimizi, i 
Adliye encümeni azaları kadar, kullanmak cesa
retini bulabilelim. Halbuki Salâhattin arkadaşı
mız bizim bu cesaretimizi kırıyor. Zannederim • 
ki hakkı yoktur. Teşkilâtı esasiye, idam hüküm
lerinin infazı hakkı ve kararmı bize bırakmış
tır. Adaletin ses kesildiği bir an yaşıyoruz. Ada
let nedir? Mücerred bir kelimedir. Nihayet canlı 
insanlar bu adaleti temsil ederler, onu intak 
edeceklerdir. Bu hususta elbette o hâkimler ka
dar bizim de hakkımız vardır. Zannediyorum ki 
ilk defa olarak bu kanaate yol açan bir vaziyet 
karşısmda bulunuyoruz. Olabilir. Yüksek tem
yizden geçmiş, heyeti umumiyesinden geçmiş, 
hepsi doğru olabilir. Fakat oradaki hâkimler de 
nihayet insanlar değil midir? Nihayet onla
rın kanaatleri, Adliye encümeninin ka
naati ve bizim kanaatlerimiz de ayni \ 

- seviyei hürmette tutulmak lazımgelmez nü? Bir 
kere B. M. M. büyük salâhiyete sahiptir. Tasdik, 
idam hükümlerinin infazı meselesi kendisine bı
rakılmıştır. Bu hakkıdır. İnfaz ederken evrakı 
tetkik etmek mecburiyetindedir. İlk defa olarak ; 
bir hadisenin teferruatına Büyük Millet Meclisi 
bu kadar muttali, olmuş bir vaziyette bulunuyor. 
Suçlular doğulmuş mü, döğülmemiş mi? El
bette Salâh Yargı arkadaşımın dediği gibi, do
ğulmuş olması mutlaka masum olmasını icab et
mez. Hem döğülür, hem de suçludur. Ancak 
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bu adamlar döğüldükten sonra sonuna kadar 
mahkemede ısrar etmişler midir ki bu adamları 
biz öıdüîdük diye. Hayır, Hasan Ferid arka
daşımın da, böyle değil, dayağın tesiri altın
da evet demişlerdir, fakat hakimin huzuruna 
geldiirleri vakit hayır demişlerdir, diyor. De
mek ki üzerlerindeki ikrah zail olduğu zaman 
biz yapmadık diyorlar. O halde ikrahtan müte
vellidi itiraf üzerine nasıl hüküm olur? Eğer 
bu benim gittiğim yoldan gitmek lazımsa, Sâ-
lâhaddin arkadaşımız diyebilir ki, hiç kimse
yi cezalandırmağa imkân yoktur. Görüyoruz ki 
burada hakiki fail meydana çıkmıyor. Çok 
sevdiğim ve kendisinin takdirine çok inandığım 
Salâhaddin arkadaşım beklemediğim bir şey söy
lediler. Diyorlar ki, hâkimler ceza işlerinde 
kanaatlerile hareket ederler. Hayır, hâkimler 
evvelâ delillere bakarlar, hassatan ceza işlerin
de. Eğer deliller kanaatlerine mutabık gelirse 
o zaman evet derler. Yani cezada hem delil, 
hem kanaat olacak, bu işte iki katlı bir vazi
yet vardır. Şimdi burada Hasan Ferid arkada
şımızın tesbit ederek söyledikleri delillere göre, 
Büyük Mecliste aciz bir arkadaşınız olarak di
yeceğim ki, hakikaten bunların ölüm cezasına 
çarpılması kanaati bende asla hasıl olmuyor. 
Amma haklı olarak diyorlar ki, suçlu, şöyle bir 
eğlencemiz var demiş; bu bir delil mahiyetin
de olabilir".. Hasan Ferid arkadaşımız da o nok
ta ila kendilerini temin ediyor ve diyorlar ki, 
işte ilk cezayi veren mahkeme reisi, işte akalli-
yette kalan Temyiz mahkemesi azası, hepsi di
yorlar ki; evet burada bir suç var, bunu biz de 
görüyoruz, anlıyoruz amma, bu suç ölüm cezası
nı icabettirecek bir vaziyet ve kanaat tevlid et
miyor. Onun için ben de Hasan Ferid arkada
şımın, cezanın hapse tahvili yolundaki teklifine 
iltihak ediyorum. Eğer bu teklif kabul edilecek 
olursa adalet hissi işte o zaman kendisini alenen 
gösterecektir. Adalet her yerde var, fakat zan
nediyorum ki, bütün bu kazaî vaziyetleri kesip 
atmak için en kesif ve en yüksek kasa kuvveti

nin toplandığı yer Kamutaydır ve ancak onun 
azasının kaldıracağı eldir. 

Onun için ben bu noktaya Öteden beriden bir 
vatandaş çıkmış, kanaatini söylemiş, bunu ku
sur saymış olmayı asla arkadaşıma yakıştırama
dım. Büyük Meclis zannediyorum ki, her va
tandaşa, gerek ferdî ve gerek içtimaî her mese
lede söz söylemek ve kendisinin içinden duydu
ğu hissiyatını bildirmek imkânını açık bırakma
lıdır. Kaç sene geçerse geçsin ne vakit işitirse 
işitsin söylemek imkânını bulmalıdır. Memduh 
Beyin söyledikleri doğrudur. Evvelce hakikaten 
böyle bir masum meydana çıktı, ben de ya-
kinden alâkadar oldum. Arzuhal encümenin
den geçti.- Onun için Büyük Meclis gayri kabili 
telâfi bir vaziyete düşmüş olmaktan, esasen ken
di kendisini yüksek kararı ile tenzih eder, kur
tulur. Ben bir aciz arkadaşınız sıfatı ile vicdanî 
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"vazifemi yerine getirmiş oluyorum. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

AHMED ÎHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Salâh 
Yargıdan bir sual sormak istedim, ben hâkim 
değilim, bana sorma dedi, ve yürüdü gitti. 

Zannedersem encümenlerin mazbata muhar
rirlerine yahud kendilerine burada Heyeti teşkil 
eden arkadaşların hepsinin sorgu hakları var
dır? (Vardır sesleri). Vekil de buradadır, ona da 
sorarız. 

Ad. V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ (îzmir) — 
Hay hay, her vakit hazırım. 

AHMET ÎHSAN TOKGÖZ (Devamla) - Benim 
söyleyeceğim kısa bir şey. Meselenin ne olduğu 
ve ne olacağı hakkında kanaatim vardır. Dayak 
yedim, dayak vurdu, meselesi umumî olmuştur, 
kıymeti yoktur, dediler, Her dayak yedi sözü
ne de inanılmaz. Peki amma burada resmî dok-
torların.raporları varmış, şahidler varmış, dayak 
yemiş diyorlar. 

Sonra, yurddaşlarm kılma dokundurmayız 
dediler, rapor diyor ki, zavallıların bıyıkları yo
lunmuş. (Gülüşmeler). Bu mesele hakkında mü
tecavizlere bir şey yapıldı mı, yapılma dimi, ya
pılacak mı? aydınlanmak isterim. 

YUSUF ZİYA ÖZTÜRK (Eskişehir) — Mec
lisi âlinizin idam cezaları hakkındaki karar ver
mek salâhiyeti kazaî değildir. Hükümranlık salâ-
lâhiyetidir. Hukuku hükümraniyi istimal salâ
hiyetidir. Bütün memleketlerde, bütün dünyada 
mahkemelerden sadır olan idam kararları, bizde 
eskiden olduğu gibi, hükümdar olan zata, padi
şaha, kirala arzolunur, hükümdar, o adam hak
kında Verilen idam cezasının infazı lâzımgelip 
gelmediğine rey verir. Ya idamı emreder yahud 
cezsamı af veya tahfif eder. Bunun sebebi hü
kümdarın delâili mevcudeyi tetkik eden hâkim
lerin kanaatleri fevkinde bir kanaat dermeyanı 
kastile değil, mademki bir vatandaşın hayatı 
gidiyor. Ortada bir şüphe ve tereddüd, her han
gi bir sebeb, binde bir ihtimal bile olsa bir ha
tayı adlî var mı, veyahud var olması ihtimali 
var mıdır? Bir hatayı adliye bir ferdi kurban 
etmemektir, Şu halde Meclisi Âlinizce verilecek 
kararm bu noktai nazardan verilmesi lâzımge-
lir. Yoksa hâkimlerin istinad ettikleri delilleri 
tenkid ve yeni baştan tetkik ederek, idam ceza
sına mahal var mıdır, yok mudur meselesi de
ğildir. idam kararlarının buraya gelmesi, ya 
filin sureti ikama veya bin bir surette esbabı 
maneviyeye, fena tesirlere göre idam cezasını 
tatbika mahal var mıdır, yok mudur, meselesini 
halletmek içindir. Bir hatayı adliye kurban ol
ması ihtimalini göz önüne alarak bir idam oeza-
gjnı şüphesiz Meclisi Âliniz af veya tahfif etmek 
suretile ileride nakabili telâfi bir hale mahal 
bırakmamak, yani idam etmekle hatayı adliye 
kurban olmamasını temin içindir. Bu noktai na
zardan hâkimlerin kanaatini burada mevzubahs 

etmek, istinad ettikleri delillerin kuvvet veya 
zâfını burada mevzubahs etmek zannederim ki 
doğru değildir. 

Bir arkadaş hâkimler delillere bakar buyur
du. Fakat deliller kanunî kıymet ve kuvvette 
değildir. Hâkim vicdanî kanaatine istinad eder. 
Bu kanaati deliller verecektir. Burada bu delil
leri mevzubahs etmeğe ve tenkid etmeğe mahal 
ve imkân yoktur. Ortaya konan ahvale nazaran 
delilleri pek de hatayı adlî ihtimalini bertaraf 
edecek vaziyette görmüyorum. Bazı ahvali mev
zubahs ettiler ki bu delil ciddî mahiyette iadei 
muhakemeyi istilzam edecek esbab cümlesinden 
olabilir. O halde hatayı adlî varsa, hakikî müc
rimler bilâhare ortaya çıkarsa o vakit tamiri, 
telâfisi imkânı kalmaz. Buna meydan vermemek 
için cezanın tahfifi doğru olur. 

MEMED ALİ OKAR (Çoruh) — Arkadaşlar, 
dayakla itiraf hakkında bir kaç söz söyliyece-
ğim. Geçenlerde bizim evde bir para çalınma 
hâdisesi oldu. Hizmetçi kadının parası çalındı. 
Hizmetçi kadmm yanında bir kız yatıyordu. 
Kızdan şüphe ettik. Paraları sen çaldın dedik. 
Tahkikat yapıldı. Kız biraz sıkıştırılınca evet 
ben çaldım dedi. Nasıl çaldn dedik. Paralar 
bir bez içerisinde idi, odada da kimse yoktu. 
Bezi açtım, paraları aldım, bezi tekrar sardım, 
belli olmasın diye yastığın altma soktum. 

— Çıkar paraları, nereye koydun? dedik. 
Başladı etrafına bakınmağa... 
— Yere gömdüm, dedi. 
— Göster, dedik. Polis geldi. Aşağı baktık. 

yukarı baktık, yoktu. 
— Niçin gömdün, bak burada yok, dedik. 

Tekrar sıkarladık. Bu sefer: 
— Kiremidin altma koydum, dedi. 
Baktık, paralar yine yok... Tahkikat yine de

vam ediyor... İsrar ediliyor, biz soruyoruz: . 
— Paraları sen çalmadın mı? Nereye koy

dun? 
— Ben çaldım, diyor, tavan arasına koydum. 
Orada da yok. En nihayet bakkale verjdi, 

dedik. Zaten hizmetçilerin marifeti budur. Ça
lıştıkları evin civarmdaki bakkal çırağile fazla 
alâkadar olurlar. Tahkikat yaptık, bakkal'çı
rağına vermediği anlaşıldı. Nihayet döndü, do
laştı : 

— Ben paraları Beyin cebine koydum, dedi. 
Para bu defa benim cebime girdi (Gülüşmeler). 

Tabiî paralar bende de yok. Meseleyi araştı
ran polis dedi ki: 

— Bize böyle vakalar çok gelir. Çokları taz
yiki© itiraf ederler. Bu kız bu parayı almamış
tır, 

— Nasıl olur? dedik, çaldığmı uzun uzadya 
anlatıyor, 

— Hayır, bu dayakla itiraf yok mu? İşte ka
bahati üzerine almasının sebebi budur. 

Uzatmayayım. Başınızı ağırtmaktan çekimi-
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rim. Tetkikat neticesinde bizim aşçı kadının | 
çocuğunun gelerek parayı çaldığı anlaşıldı. Ço- i 
cuğu çağırdık: ! 

• — Evet, dedi. ben aldım. j 
Çalman paranın miktarı hepsi tesbit edilmiş- I 

tir Kıza dayakla itiraf meselesinde, niçin böyle i 
yaptm diyoruz, kurtulmak için diyor. Onun İ 
için arkadaşlar, burada ölüm gibi ciddî bir me- ! 
sele mevzubahstir. Buna vereceğiniz kararı, 
elinizi vicdanınıza koyarak veriniz. Şunu bili
niz ki, dayak yiyen bir insan her şeyi itiraf eder. 
Bunu bilmek için de bir insanın dayak yemesi 
kâfidir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mazbata hakkında başka müta-
lea yoktur. Bu hususta bir takrir vardır, okuta- | 
cağım: | 

Yüksek Başkanlığa 
Halil ve Sadri haklarındaki ölüm cezasının 

24 sene hapse çevrilmesinin reye konulmasını 
teklif ederim. 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker i 

BAŞKAN — Takrir mazbatadaki ölüm ceza
sının 24 seneye çevrilmesi hakkmda ve tadil ma
hiyetindedir. Onun için evvelâ takriri reyinize 
arzedeceğim: Takriri kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Takrir kabul edilmiştir. 

Vakıf kanununa rey vermeyen varsa, lütfen 
reylerini versinler. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

4 — Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye < ncümeni 
mazbatası (11176) [İ] 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkmda bir mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, j 

Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli J 
hakkmda kanun I 

MADDE 1 — Temyiz mahkemesi 1935 büt- i 
çe yılı içinde Ankaraya nakledilecektir. j 

Naklin vakti ve nasıl yapılacağı Adliye vekil
liğince tayin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu- ! 
teberdir. j 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... i 
Kabul edilmiştir. 

[1J 152 sayılı b asm ay azı zabtın son unda d ir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 

getirmeğe Adliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti zar

fında yapılacaktır. 
o — Polisin vazife ve salâhiyeti kanununun 

5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/95) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

14 temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı polis vazife 
ve salâhiyet kanununun 5 nci maddesinin A 

fıkrasını değiştiren kanun 
MADDE 1 — 14 temmuz 1934 tarih ve 2559 

sayılı polis vazife ve salâhiyet kanununun 5 
nci maddesinin A fıkrası aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir :• 

Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine tahkikat evrakile birlikte 
veya doğrudan doğruya gönderilib mezkûr ma-

I kamca yapılan tahkikat neticesinde türk ceza 
kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam 
eden suçlarla mezkûr kanunda sayılı ammenin 
itimadı ve mal aleyhine işlenmiş suçların ve 
her nevi kaçakçılığın maznun ve mahkûmları
nın, serserilerin Ve mazanneisu erbabının; 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
j Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti zar
fında yapılacaktır. 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud 
olan vakıflar hakkmdaki tatbikat kanununa 
(247) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Ka
nun (247) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

[1] 151 sayılı basmayazı zaptın sonundadır... 
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4 teşrinievvel 1020 tarihiuden eVvel me\cıı<l olan vakıflar hakkındaki 

tatbikat kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir D 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Mebrure Giinenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Şakır Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Gök t epe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzun çar
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabi ha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
247 
247 

0 
.0 

149 
3 

/ Kabul edenler ] 

Bilecik 
Dr. GL Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çam bel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şerei. Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe inse! 

Çanakkale 
Hilmi Ergeheli 
Şükrü Faşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memcd Ali Okar 

Çorum 
Ali Rıza özenç 

Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokada 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
lekin 
Rüştü Beki t 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çıyıltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Eigün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istemat özdamar 

Yusuf Ziya özer 
Gazi Anteö 

Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhaıı 
Dr. Gl. Hakkı Şiııasî 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
Oeıvral R«fct Bele 
General Şükrü Gökbcrk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin j 
Sadettin Uraz | 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal i 

İzmir 1 
Benâl Nevzad Iştar | 
General Kâzım inanç 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
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Sadettin Epikmen 
Rahmi Keken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdaraar 
İbrahim Demiralay 
Kanı âl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
(îoneral Muhillin Akyüz 
Hüsrev Kızıl doğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif lOkcn 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nah id Kerven 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özde<? 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr Ol. Ziya Nuri Bireri 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Sürel 
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Behire Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa, Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütah ya 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rofik tnee, 
Tahir Hitit 
Turgııd Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
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Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vef ik IJluçay 
Cavid O rai 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasiın Ferid Talay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Ta rman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Maya-
kon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 

Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Peke! 
Hürrem Er gün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırn D ay 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazsan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Kar ah işar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Akosman 
tzzet Uhi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptaa 

Falıh Rıfln Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Rifat Araz ; 

Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

A ydtn 
Abidin özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 

- 33 -



Dr, Mazhar Germen 
Nazmı Topenelu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzrm Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übcydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
(İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
A saf Doras 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Komik 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya, Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us -̂  
Ömer Fehmi 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Huriye ön iz 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâî Apaydın 
Zülfü Tisrrel 

Edirne 
Meedi Boysan 

Elâziz 
Fazrl Ahmed Aykaç 
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Erzincan 

Ab Mülhak Fırat 
Aziz Samih i I ter 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arı kan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Tahsin"" Üzer 

Eskişehir 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri (Orun t ak) 
Ömer Asrm Aksoy 
Remzi Gürüz 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
İsmail Sabujıeu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hârnid 
Ahmed Hamdi Deniz
in en (İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Efem Eldem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik RÜŞTÜ Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Kâmil Dursun 
Mahrnud Esad Bozkurd 

Ka m 
Baha öngören 
fcîsad Özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karanf;ıy 
Sami Erkmen 
Şerif İlden 

Kayseri 
Reşid özsoy 

5-6-1935 C : 1 
Süleyman Demirczen 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Uâzrm Börekçi 

Kararı i 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 

Kov ya 
Ali Muzaffer Oöker 
Dr. Osman Şevki Fln-
daj? 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay (0-
rtuıtak) 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
Dr. Lûıfi Kırdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Ulur 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopfa-
gel 
Mahrnud Nedim Zabeı 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Kani Akfken 
KâzTm Nam i Duru 
Sabri Toprak (İzinli) 

M araş 
Hasan Reşid Tanknd 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muçfla 
Dr. Hüseyin Avni Ereaıı 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakkı Kılıcoglu 
Naki Yücekök (Tzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Hal id Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Gani!) Yöntem ; 

Samsun 
Ali Tunalr 
Memed Ali Yörük er 
Memed Güneşdogduj 

Seyhan 
Damar Arıkoğhı 
General Naci Eldeni|z 

Siird 
Mahrnud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineednyı 

Yusuf Kemal Tengirşkuık 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur; 
(îzinli) 
Neemettin Sadık 
Sabi ha Görkey 

Tekirdağ 
("Vmil Uybadın 
Şakir Kescbir i 
Yahya Kemal Beyatlt 

Tokad 
Resai Erişhen 

Trabzon 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Alî Saib Ursavaş 
(tzinli) 
Muhittin 

Yozaad 
Avni Doğan 
Emin Draınan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Milat Altıok 
Halil Karatavsu 
Reeeb Zühtü Soyak 

(Izinil) 

_ ^ _ J . 
T, B. M M. MatbLsı 



S. Sayısı: 154 
Çalın Dede köyünden Osmanoğlu Ömer, Kulanın Camii 
kebir mahallesinden Mehmedoğlu Hakkı, Çalın Şeyhelvan 
köyünden Mehmedoğlu Veli ve Kuruçayın Çorak köyün
den Mehmedoğlu Caferin ölüm cezasına çarpılmaları 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/26) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - Ut- 1935 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/5645 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Ömer, Hakkı, Veli ve Caferin idamları hakkında Ödemiş Ağır 
ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve Teş
kilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye vekâletinin 25/10/1934 tarihli ve 360/270 numaralı tezkeresile tevdi olunan 
ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktezasının ifa ve neticesinin işar 
buyurulmasını rica ederim efendim* 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
Adliye encümeni 3-VI-1935 

K. M 28 
Esas J° 3J26 

Kamutay Yüksek Başkanlığına 
Ödemişin Turgud mahallesinde oturan Sey- Veli ve Kuruçaylı Kuzucanoğullarından Meh-

rekli köyünden Memedin evine silâhlı olarak medoğlu 322 doğumlu Cafer hakkında Öde-
hep birlikte girib Memedle karısı Zehra ve miş ağır ceza mahkemesince yapılan muhake-
hizmetçi küçük Haticeyi öldüren ve kasa için- me .sonunda hırsızlık ve öldürmek suçlarını 
den para ve süs altınlarını çalan Çal kazasının işledikleri anlaşılarak ölüm cezasına mahkum 
Dede köyünden ve mahkûm olduğu sürgün edilmelerine dair verilen ilâmın tasdikim havi 
cezasını çekmek üzere Ödemişte bulunan Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 
Osmanoğlu 319 doğumlu Ömer ve Hamam 8-VTl-]Q34 tarih ve 2159 sayılı ilâmı ile 
mahallesinde Memedoğlu 310 doğumlu İsmail Temyiz başmüddeiumumiliğinin itirazı üze-
Hakkı ve Tekke mahallesinde Çallı Çolak Ha- rine bu itirazın reddi hakkında Temyiz mahke-
fızoğullarından Mehmedoğlu 323 doğumlu1 mesi ceza umumî heyetinden çıkan l-X-934 ta-
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rih ve 139 sayılı ilâm Başvekâletin 27-10-934 
tarih ve 4/5645 sayılı tezkeresi ile Adliye 
encümenine verilmekle, ilâmlarla dosyadaki 
kâğıdlar okundu ve gereği düşünüldü. 

Ömer, İsmail Hakkı, Veli ve Cafer hak
larında hükmedilmiş olan ölüm cezasının de 
ğiştirilmesini ve hafifleştirilmesini gerekli kı
lacak bir sebeb görülemediğinden teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine uyarak 
bu cezaların infazına karar verilmesinin Genel 
heyete arzına Encümenimizce oybirliği ile 
karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye En. Reisi 

Çorum 
Mün'ûr Çağıl 

kız 
Erzurum 

M. M. Kâtib 
Kocaeli Trabzon 

Salâh Yargı R. Karadeniz 
Aza 

Bursa 
Fuad Sikmen Atıf Akgüç 

Aza Aza 
Kocaeli Kayseri 
R. Akın H. F. Perker 
Aza Aza 

Kastamonu Manisa 
A. Ş. Şenozan Refik ince 

Aza 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Aza 

Bursa 
S. Ferid Talay 

Aza 
Yozgat 

Emin Draman 

( S. Sayısı : 154 ) 



S. Sayısı: 153 
Salihlinin Gele köyünden: Piraşövalı Memedoğlu arabacı 
Halil ile Maksutlo|lu Çâfiâer' Sadrinin ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 1Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/92) 

T. C 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/1624 

15 -IV- 1935 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hırsızlık suçunun delillerini ortadan kaldırmak için iki kişiyi öldürmekten suçlu Piraşovalı 
319 doğumlu Memedoğlu Arabacı Halil ile Maksud oğlu 317 doğumlu Çapacı Sadrinin 
idamları hakkında Manisa Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesince tasdik 
,e,çiilen ve. Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikqaledilmek ijz.ere. Adliye bakanlığının 9IV-I935 tarihli ve 114/90 sayılı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile,^)una-müteferri evrak bilece gönderilmiştir. 

Gereğinin ^yapılmasını, yer sonunun bildirilmesini dilerim. 
!-;~ •->•/•• :,.",{ .-..•';!•.; t ' ••', "Z:i^ r ' v v ı . : [ B a ş v e k i l - •'•} f, ( 

:•'•/ 
Adliye i encümeni mazbatası 

V ) r , 5 . Af. Af.-. 
Adliye encümeni 

K. M 26 
Esas JV 3/92 

3-VI-193 

Yüksek Başkanlığa 
Salihlinin Gele köyünden Mem'ed ""karıYı0" 

dul Kâmile ile Ali Çavuş karısı Rukıyeyi 
boğarak öldürmekten suçlu o köyde oturan 
Praşovalı Memedoğlu 319 doğumlu arabacı 
Halil ile 317 doğumlu Maksudoğlu Çapacı 
Sadrinin ölüm cezasına mahkûm edildiklerine 
dair Manisa Ağır ceza mahkemesinden verilen 
kararın tasdikim havi Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza dairesinin 23-HI-l Q35 tarih ve 914 sa
yılı ilâmı, infaza dair kanunî muamelenin ya
pılması için Başvekâletin 15 IV-1935 tarih 
ve 4-1624 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulmakla Adliye encümenine verilen bu 
ilâmla dosyasındaki evrak okundu. 

Mahkûm Halil ile Sadri gözcülük ; yaptır-

"ârRlarriki arkadaşile beraber Kâmilenin bulun
madığı bir sırada evine girerek hırsızlık yap
tıktan sonra evine Rukıye ile beraber dönen 
Kâmileyi hırsızlık suçunun izini ortadan kal
dırmak için boğup öldürdükleri yapılan mu
hakeme sonunda sabit olarak haklarında ölüm 
cezası hükmolunduğu ve bunun da Temyiz 
mahkemesince tasdik edildiği anlaşılmıştır. 

Halil ile Sadrinin mahkûm oldukları ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
gerekli kılacak bir sebep görülemediğinden 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine 
uyarak bu cezaların infazına karar verilmesinin 
Genel Heyete arzına encümenimizce bir reye 
karşı -oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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îar içinde olmadığını vicdan ezintileri altında 
imzasile Yüksek Meclise bildiren Mustafa Sıtkı-
nın dilekçesi ve ölüm cezasına uğratılan Halil ve 
Sadrinin vaka gecesi başkalarile vaka mahallin
den uzak bir yerde geceledikleri hakkındaki 
iddia ve mahkemede sebketmiş şahadetin mev
cudiyeti ve ölüm cezası veren ve bunu tasdik 
eden mahkemelerin bu kararlarının oy birli
ği le olmaması benim ölüm cezasının infazı 
yolundaki kanaatlerimi tamamile sarsmıştır. 

Yukarıda kısaca saydığım bu sebeblere 
rağmen ölüm cezasının,infazı cihetine gidilirse 
sonradan asıl suçlunun meydana çıkması su-
retile yamanması ve yerine konması mümkün 
olmıyacak bir vaziyet meydana getirilmiş ola 
çaktır. 

Böyle ağır bir ihtimalle karşılaşmamak 
için keyfiyeti ve müstenid olduğu sebebleri; 
mahkemeler tarafından verilmiş olan cezaları 
o mahkemelerin takdir haklarına müdahale 
manası taşıtmadan ve hatta hiç bir sebeb be
yanına mecbur olmadan tahfif ve tahvil kud
retini teşkilâtı esasiye kanunile nefsinde alı
koymuş olan Yüksek Meclisin yüksek duygu 
ve takdirine sunarak ölüm cezasının 24 sene 
hapse çevrilmesinin teklifini hakka ve adalete 
ve Yüksek Meclisin temiz duygularının bu su
retle tezahürüne daha uygun buluyorum. Bü
tün bu sebeblede ölüm cezasının infazı şek
linde onay bulan çokluktan ayrı kalıyorum. 

Kayseri 
H. Ferit Periker 

»>••-<< 

t S. "Sayısı : i'53) 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
A/lünür Çağîl Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Erzurum Bursa Balıkesir 

Fuad Sirmen Atıf Akğüç O. N. Burcu 
Aza Aza Aza 

Kocaeli Erzincan Bursa 
R. Akça A. Fırat S. Ferid Talay 

Aza Aza Aza 
Kastamonu Manisa Yozgat 
D. Şükrü Refik İnce Emin Dıraman 
Halil ve Sadrinin ölüm cezalarına çarptırıl

maları, suçlulardan Kâmilin ötekilere suç at
mak suretile ilk tahkikat sırasında yaptığı 
ikrara müsteniddir. 

Sonradan mahkemede diğer suçlular gibi 
Kâmilin de inkâr etliği bu ikrarı haklı göste
recek ortada kuvvetli başka bir ip ucu da 
yoktur, 

Bilâkis bu ikrarın istekle değil zorlukla 
elde edildiği : 

1 ) Mahkemede dinlenen şahidlerin şeha-
detlerile, 

2 ) Hükümet doktorları tarafından yolunda 
verilmiş rapor mündericatı ile sabittir. 

Fazla olarak ilk tahkikatı yapan ve bu 
günkü ölüm cezasının esası olan Kâmilin ma
lûm ikrarını tesbit eden müstantık olduğunu 
söyleyen ve o tahkikatın tabiî ve kanunî şart-



S. Sayısı: 152 
Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hakkında kanun 

lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/176) 

T. C. 
Başvekâlet 8-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı; 6J1361 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teniyiz Mahkemesinin Ankaraya nakli hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 4/4/935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mücibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

035 bütçe yılı içerisinde yapılmakta olan Temyiz mahkemesi binası hitam bulacağı -cihetle 
mezkûr mahkemenin Ankaraya nakli tabiî görülmektedir. Ayni zamanda Temyiz mahkemesin
den seçilen azaların 2556 sayılı hâkimler kanunu ahkâmı mucibince ayırma ve inzibat meclisle
rinde vazifeleri bulunup vekâletle daimî tem sı muhafaza etmek zarureti vardır. Bu nakil 
neticesinde du gün devam eden vaziyet gibi gelecek azaların uzun boylu vazifelerinin mu
attal kalması gibi mahzurlar da bertaraf edilmiş olacaktır. Naklin 935 bütçe yılı içerisinde 
yapılmasına göre zaman ve sureti icrasının da vekillikçe bir talimatname ile tayini müna-
sibtir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3-VI-1935 
Karar No. 25 
Esas No. 1/176 

Yüksek Başkanlığa 

Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hak
kında hazırlanan kanun lâyihası Başvekâletin 
8-V-1935 tarih ve 6/1361 sayılı tezkeresi ile 
Adliye encümenine verilmekle okundu ve gere
ği görüşüldü. 

Temyiz mahkemesi bina bulunmaması sebe
binden Hükümet merkezinden başka yerde iğreti 
Olarak bulundurulduğu bir çok kanunlarda 

da yazılı olduğundan bu kez Ankarada Temyiz 
mahkemesi için yapılan bina bitmek üzere bu
lunduğundan iğreti durumu kaldırmak üzere 
1935 bütçe yılı içinde Ankaraya nakli için hazır
lanan lâyiha encümenimizee esas baVmdan ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi bir talimntname 
yapılacağını göstermekte olup bundaki maksad, 



naklin ne vakit ve nasıl yapılacağımu vekillikçe 
tayini olduğuna göre bu hüküm birinci maddeye 
bir fıkra olarak eklenmiştir. 

Lâyiha, Büyük Kamutayca onaylanmak üze
re Yüksek Başkan] rğa sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Trabzon 

Münir Çağıl Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza 
Erzincan 
A. Fırat 

Aza 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Aza 

Yozgad 
Emin Drammı 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirm.en 
Aza 

Kocaeli 
Hac/ıh Akça 

Aza 
Bursa 

S. Feriri Talmj 

Aza 
Bursa 

A Uf Ak güç 
Aza 

Manisa 
Refik ince 

Aza 
Kayseri 

İL F. Perice? 

H Ü K Ü M E T I N T E K L Î F Î 

Temyiz mahkemesinin Ankara/ya nakli 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1935 bütçe yılı içinde Temyiz 
mahkemesi Ankaraya nakledilecektir. 

MADDE 2 — Naklin zaman ve sureti icrası
nı Adliye vekili bir talimatname ile tayin eder. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmının icrası
na Adliye vekili memurdur. 

4-V-1935 
Bş. V. 

/ . İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. AğraU 

Ik. V. 
C. Bay ar 

G. î. V. 

Na. V. 
Ab. ösmen A. Çetinkaya 

S. î. M. V. 
Dr. B. Saydam Bana Tarhan 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Teniyiz mahkemesinin Ankaraya* nakli 
hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1 — Temyiz mahkemesi 1935 büt* 
çe yılı içinde Ankaraya nakledilecektir. 

Naklin vakti ve nasıl yapılacağı Adliye vekil
liğince tayin olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yetine 
getirmeye Adliye vekili memurdur. 

\>m<i 

( 8. Sayısı : 352 ) 



S. Sayısı: 151 
Polisin vazife ve salâhiyeti kanununun 5 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 

ve Adliye encümenleri mazbataları (I/95) 

T. C. 
Başvekâlet 4-/V-J935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: öl943 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2159 sayılı polis vazife ve salâhiyeti kanununun 5 nci maddesinin bazı fıkralarının değiş
tirilmesi hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2/4/935 te 
Yüksek AAeclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve Maliye Vekilliğinin 
ı/4/935 tarih ve 45/7493 sayılı mütaleananıesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. I ne nü 

Polis vazife ve salâhiyet kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesini mueib sebebler 

Polis vazife ve salâhiyet kanununun f) nci maddesinin fıkraları tetkik ve tahlil edilirse «mal 
aleyhinde» işlenmiş ve fakat ağır cazayr istilzam etmemiş olan suçların mahkûm ve maznunlarının 
kanunun bu hükümleri dışında kaldıkları anlaşılır. 

Halbuki memleketimizde yapılmakta olan suçların dörtte üçünü teşkil eden «mal aleyhinde» 
işlenen suçlar olduğuna göre bu suçluların parmak izlerini ve fotoğraf ilerin i almak için salâhiyet 
verilmemesi bu kabil suçların ve faillerinin meydana çıkarılmasını güçleştirmekte olduğu gibi 
amme hukukunun ve şahsî hakların da gaib olmasına sebebiyet vermekte olduğu görülmüş ve Ad
liye vekâletinin noktai nazarı da bu lüzum ve ehemmiyet etrafında toplanmakta bulunmuştur. 

Bundan başka: 
Hususî kanunlarda yazdı olub umum emniyet ve itimadı haleldar eden serserilik, mazannei su, 

kaçakçılık suçlarının mürtekibleri kanunun çerçevesi dışında kalmıştır. 
Halbuki, memleketin emniyetini, huzurunu ve halkın canını, malını korumak, işlerini kanunları

mızla üstüne alan zabıtamı» en büyük muvaffakiyet âmili suçluları ve suç işlemeğe veya hazırlama
ğa müsteid olan kimseleri yakından tanıması ve onları takib etmesidir. 

Bu ise bir görgüye ve bir ihtisasa bağlıdır. Zabıtada «Teknik» faaliyetinin esasını teşkil eden bu 
ihtiyaç; bütün dünyada bir fen şubesinin ihdasına sebeb olmuş ve parmak izi, fotoğraf ve insanın 
şekillerini tesbit ve uzuvları arasındaki mesafeleri ölçmek gibi tedbirlerle mahallî ve Beynelmilel 
suç faillerinin çabucak meydana çıkarılmaları ve yakalanarak kanunların kudretine tevdi ve teslim
leri temin edilmiştir. 

Yukarıda yazdan fennî vasıtalardan bilhassa parmak izinin verdiği katı neticeler yalnız bir suçlu
nun meydana çıkarılması için hüviyetini tesbit ve o un tanımak ve yakalamak için değil ayni zaman
da suçlunun geçmiş zamanlarda işlediği ve kanunlarımızla tekerrüre esas olan suçlardan dolayı 
çektiği cezaların nevilerini, miktarlarını tesbit suretile adlî sicillerinin tanzimine yarar. 

Bundan başka cürmün irtikâb edildiği yerlerdeki eşyalara dokunmaktan ve kullanılan esli-
ha ve diğer alât ve edevatı tutmaktan müteveUid ve fakat ihtiyar haricinde terkedilen par-
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rnak izleri, fennî çarelerle hemen görülebilecek bir hale getirildikten sonra faili meçhul kalan 
cürümlerin suçlularım: meydana çıkarma yarar. 

Cürüm yerlerinde veya vasıtaları üzerinde elde edilen bu izler failin parmak izlerde usulle
rine göre mukayese edilerek işlenilen suçun faili hakkında hâkimin vicdanî kanaatini temine 
kâfi ve kâtî birer vesika haline getirilir. 

Adalet ve inzibat noktasından çok canlı ve değerli olan bu sebebi er dolayısile bazı Devlet 
zabıtasınca kanuni arının çerçevesine giren bütün suçlulardan başka , cürüm yerlerinde ve suç
lular tarafından terkedilcn izler arasında tesadüfen tahkikata memur olanların izleri bulunabil
mesi ihtimali göz önüne alınarak zabıta memurlarının da parmak izlerinin alınması usul ittihaz 
edilmiştir. 

Bizde ise ilk defa polis meslekine intisab edecek kimselerin geçmiş zamanlarına aid bir suçla 
alâkadar olub olmadığının tetkiki maksadile parmak izi yardımına müracaat edilmekte bulun
duğundan çok defalar müfid neticeler alınmıştır. Faydaları mümkün olabildiği kadar sayılan 
bu sebebler dolayısile kanunun 5 nci maddesinin A fıkrasına bazı ilâveler yapılmak suretile ta
dil edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 1/95 

27 -IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

2559 saydı polis vazife ve salâhiyeti kanunu
nun 5 nci maddesinin A fıkrasının değiştirilme
si hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetince 2 - IV-1935 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bil
diren Başvekâletin 4 nisan 1935 tarih ve 6/943 
sayılı tezkeresi encümenimize verilmiş olmakla 
Emniyet işleri umum müdür muavininin de bu
lunduğu 11 - IV -1935 deki toplantımızda okun
du ve görüşüldü. 

Polis vazife ve salâhiyetine dair olan kanu
nun 5 nci maddesinin « A » fıkrasına göre po
lis, ancak ağır hapis cezasını müstelzim suçlar
la Türk ceza kanununa göre ammenin itimadı 
aleyhine işlenmiş suçların maznun ve mahkûm
larının parmak izlerini almağa salahiyetli kı
lınmıştır. 

Hırsızlık, dolandırıcılık gibi mal aleyhine iş
lenmiş suçların maznun ve mahkûmlarının par
mak izlerinin alınması yalnız bu fiillerin ağır 
cezayı müstelzim bir şekilde yapılmış olmasma 
bağlanmış bulunması yüzünden polisi en fazla 
meşgul ve halkı en ziyade ızrar eden hırsızlarla, 
dolandırıcıların hakkile takib edilemediği anla
şılmasına ve kaçakçılık gibi Devlet hakkı aley

hine işlenmiş suç maznun ve mahkûmlarının ve 
serserilerle mazanneisu takımının parmak izle
rinin alınmasındaki lüzum ve ehemmiyet derkâr 
bulunmasına binaen kanun lâyihasının kabulü 
encümenimizce gerekli görülmüş ve yazılışında 
yapılan ufak değişiklikle Ulu Heyete sunulma
sına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 
Dahiliye TC. Reisi 

Tekirdağ 

Kâtib 
Siircî 

M. Mayak on 
Aza 

Çorum 
/ . K. Alpsar 

Aza 
Seyhan 

/ / . Uran 
Aza, 

Antalya 
R. Kaplan 

Aza 
Zonguldak 

E. Var dar 

Reis V. 
Tekirdağ 

F. öztrak 
Aza 
Sivas 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Yaşın 

Aza 
Urfa 

V. Tt. Seviğ Behçet Günay 
Aza 

Bursa 
Aza 

Kars 
F. Güvendiren E. özoguz 

Aza 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
Aza 

Çanakkale 
II. Ergeneli 

Aza 
Tokad 

G. Pekel 
Aza j 

Erzurum1 

İV. Elgün 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 3 - VI - 1935 
Karar No. 27 
Esas No. 1/45 

Yüksek Başkanlığa 

Polisin vazife ve salâhiyetine dair 2559 sayılı 
kanunun 5 nci maddesinin bir fıkrasını değiştiren 
kanun lâyihası Dahiliye encümeninin mazbatası 
ile birlikte Adliye encümenine verilmekle okuna
rak gereği düşünüldü. 

Adı geçen kanunun beşinci maddesinin (A) 
fıkrasında yapılan bu değişiklik yerinde ve fık
ranın metninde yazılı cürüm maznunlarile mah
kûmlarının parmak izlerinin alınması memleketin 
emniyeti bakımından çok faydalı olmakla lâyiha
nın Dahiliye encümeninin yazılış şekline aid de
ğişikliği encümenimizce de olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Büyük Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Adliye E. B. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Çağü Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza 
Bir şahsın parmak izini almak bilhassa hay
siyeti muhil bulunması ve mücrimlerle daha 
müessir bir surette mücadeleyi temin itibarile 
bu salâhiyetin esaslı surette cemiyetin intizamını 
ihlâl eden diğer cürüm failleri hakkında da 

tatbiki suretile tevsii reyindeyim. 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Aza 

Balıkesir 
). Niyazi Burcu 

Aza 
Erzincan 
A. Ftrat 

Aza 
Kocaeli 
R.Akça 

Aza 
Bursa 

Sadettin Ferid T alay 
Aza 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 

Aza Aza 
Kayseri Yozgad 

H. F. Perker Emin Daraman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Polis vazife ve .salâhiyet kanununun 5 nci mad
desinin (A') fıkrasının tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Polis vazife ve salâhiyet kanu
nunun beşinci maddesinin (A) fıkrası aşağıda 
gösterilen şekilde tadil edilmiştir: 

«Polis veya jandarma tarafından Cumhuri
yet müddeiumumiliğine, tahkikat evrakile bir
likte veya doğrudan doğruya gönderilib mezkûr 
makamca yapılan tahkikat neticesinde Türk ce
za kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam 
eden suçlarla ammenin itimadı ve mal aleyhine 
işlenmiş suçların ve her nevi kaçakçılığın maz
nun ve mahkûmlarile serseri ve mazannei su 
eşhasın. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 - IV -1935 
Bş. V. 

/ . t nemi i S 
Da. V. 

S. Kaya Dr 
Mf. V. 

Ab.Özmen A. 
S. t. M. V. 

Ad. V. 
. Saraca 

H a . V. 
. T. U. . 

Na. V. 

ğlu 

1 ras 

Celin kaya 

Dr. R. Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

G 
Hana 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V . 
F. Agralı 

tk. V. 
C. Bay ar 
I. V. ' 
Tarkan 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEÖLSTİRİŞİ « 
11 temmuz 193-1 tarih ve 2559 sayılı polis vazife 
ve salâhiyet kanununun 5 nci maddesinin Â 

fıkrasını değiştiren kanım lâyihası 

MADDE 1 — 14 temmuz 1934 tarih ve 2559 
sayılı polis vazife ve salâhiyet kanununun 5 
nci maddesinin A fıkrası aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir: 

Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine tahkikat evrakile birlikte 
veya doğrudan doğruya gönderilib mezkûr ma
kamca yapılan tahkikat neticesinde türk ceza 
kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam 
eden suçlarla mezkûr kanunda sayılı ammenin 
itimadı ve mal aleyhine işlenmiş suçların ve 
her nevi kaçakçılığın maznun ve mahkûmları
nın, serserilerin ve muzanneisu erbabının. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

' — » • 
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