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1 —SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bolu mebusu Cemal Hüsnü Tarayın mebusluktan 
istifasına dair takriri okundu. 

Sinob mebusu Doktor Galib Üstün, 
Manisa mebusu Sabri Toprak ve 
Ankara mebusu Rasim Aktarın vef?Marı hakkın

daki Başvekâlet tezkereleri okundu ve öiülerin kıy
metli hatıralarına hürmeten üç dakika ayakta duruldu. 

Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî yılı hesabı katî 
kanunu lâyihası kabul edildi. 

Receb Toroğluna aid mazbata üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde vekili aidinin huzurile mü
zakere edilmek üzere teMr edildi. 

Lâyihalar 
1 — 1936 senesi hesabı katî kanun lâyihası (1/955) 

(Divanı muhasebat encümenine) 

2 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
oağh (D) cetvelinin Jandarma Genel komutanlığı 
kısmına üç şoför ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/956) (Bütçe encümenine) 

3 —• iskân kanununa ek kanun lâyihası (1/957) 
(İskân kanunu muvakkat encümenine) 

4 — Orman kanununa ek kanun lâyihası (1/958) 
(Orman kanunu muvakkat encümenine) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Orman kanunu için bir zeyil gelmiştir. Bunu 

mevcud olan MJuvakkat encümene havale ediyo
ruz. Yalnız evvelce orman kanununun îktısad 
ve Ziraat encümenleri de müstaMllen tetkik et
mişlerdi; Tensib buyurursanız bu encümenler
den de Muvakkat encümene beşer aza ilâve ede
lim. (Muvafık sesleri). 

Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 

1 — Eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/316), 

Eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına aid rapor hak
kındaki mazbata bir müddet müzakere edilerek gele
cek ruznameye bırakıldı. 

Mart - mayıs 1937 aylarına aid rapor hakkındaki 
mazbata kabul edildi. 

Memurin kanununun 84 ncü maddesinin (D) fıkra-
sile 85 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan sonra cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. Fikret Sılay Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

5 — Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/959) (Millî Müdafaa encümenine) 

6 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında aktedilmiş 
olan 12 mayıs 1936 tarihli ticarî mübadele anlaşma
sına ek olarak tanzim olunan protokol ile merbutu 
listelerin tasdiki hakkmda kanun lâyihası (1/960) 
(Hariciye ve îktısad encümenlerine) 

7 — Türkiye - Romanya ticaret ve tediye anlaş
maları hükümlerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/961) (Hariciye ve Iktfcad encümenlerine) 

Bir de Iskan kanununa zeyil olarak bir lâyi
ha gelmiştir. Evvelce bu kanun Dahiliye, îktı
sad, Maliye, Millî Müdafaa, Hariciye, Bütçe ve 
Sıhhiye encümenlerinden seçilen üçer aza ile teş
kil edilen muvakkat encümende müzakere edil
mişti. Tensib ederseniz yine böyle bir encümen 
teşkil edelim. (Muvafık sesleri). 

Beyinize arzediyarum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Divanı muhasebat raporu hak
kmda nıütalea var mı? 

EMtN DRAMAN (Yozgad) — Geçen celse
de izahat istemiştim. Mazbata muharriri arka-

2 —HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Oanıtez 
KATÎBLER — Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

— MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 14 — 
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daşrmjz olmadığı için bu celseye kalmıştı. Lüt
fen izahat versinler. 

DÎVANI MUHASEBAT E. M. M. MÎTAT 
AYDIN (Trabzon) — Geçen celsede rahatsızlı
ğım münasebetile biraz geç kalmıştım. Arkada
şımın sualine cevab verememiştim. Müsaadeniz
le şimdi bu cevabı vereceğim. 

Saym arkadaşımın mütaleasmda ileri sürdü
ğü şey şudur : Evvelâ 338 senesinde tekaüde 
sevkedilen bir zat 937 senesinde Divanı muha
sebata müracaatla Harbi umumiden geçmiş olan 
harb zamlarmm kendi tekaüdünde hesaba alın
madığı için bunların verilmesini taleb ediyor. 
Divanı muhasebat bunu tetkik ettiği zaman vak
ti muayyeninde, hakkı itirazı bulunduğu müd
det zarfmda Şûrayi devlete gitmediği için hak
kı refedilmiştir, diyerek talebi reddediyor. Bu 
keyfiyet üç aylık raporlarla Yüksek Meclise ve 
tabiatile Divanı muhasebat encümenine geliyor. 
Divanı muhasebat encümeniniz o esnada Şûra
yi devletin bulunmamasından dolayı bu dava
nın yeniden rüyetini taleb ediyor ve raporunda 
bunu kaydeyliyor. Arkadaşımız bunu ele ala
rak, her önüne gelen Divanı muhasebata müra
caat ederse nasıl olur, böyle bir kapı açarsak 
herkesin. Divanı muhasebata gitmesi ne derece
ye kadar muvafık olur diyerek istizahta bulu
nuyorlar, sual soruyorlar. 

Her şeyden evvel şunu arzedeyim M; Türki-
yede her hangi bir vatandaş her hangi bir dai
reye müracaat etmek hakkmı haizdir. Bu, o va
tandaşın en tabiî bir hakkıdır. Atatürk Cum
huriyetinin en büyük hususiyetlerinden birisi 
de vatandaşın mevcud olan hakkmı bir zaman 
için o hakkı refeden bir maddei kanuniye veya 
ahkâmı kanuniye bulunmasa.., onun hakkmı de
ğil on sene, 20 sene hattâ İÖO sene sonra ver
mekle memnuniyet hisseder. Buna bir suali 
mukadder olaraktan cevab verdikten sonra esas 
meseleye geçeceğim. Evvelâ müsaadenizle şu
nu söyleyeyim ki, arkadaşım bizim verdiğimiz 
raporu umumî mahiyette telâkki buyuruyorlar. 
Halbuki biz Bay Memed Rızanın işini tekrar 
yeniden tetkik etmek için karar verdik. Bina
enaleyh bu iş şümullü değil, şahsa aittir. 

Şimdi esas meseleye gelelim : Bilirsiniz ki, 
Divanı muhasebat kararları aşağı yukarı ilâm 
mahiyetindedir. Buradan geçtikten sonra ka
tiyet kesbeder. Bize gelen kararda Divanı mu
hasebat sahibi davaya diyor M; sen filân za
manda Şûrayi devlete gitmemişsin, üç ay zarf m -
da Şûrayi devlete gitmediğin ioin hakkm kal
mamıştır. Halbuki biz işi tetkik ettiğimiz za
man gördük ki, o esnada Şûrayi devlet mev
cud değildi. Şûrayi devlet mevcud olmaymca 
bu kararm da müstenidünileyhi yek demektir. 
Müstenidünileyhi olmayan bir dava üzerine hü
küm almak da doğru değildir. Binaenaleyh ye
niden davaya bakm dedik. Eğer bu hususta bir 
maddei kanuniye varsa onu bulur getirirler, tet

kik ederiz ve yüksek huzurunuza arzederiz. 
Noktai nazarımız şayanı kabul görülürse heyeti 
umumiyece kabul edilir. Mesele bundan ibaret
tir. Umumî mahiyeti yoktur. İdarî şekilde 
yeniden dava açüacak vaziyet değildir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Rapor doğrudur. 
EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Bay Mitat 

arkadaşımızın izahatı bendenizi tatmin etme
di. Kendilerile ittifak ettiğimiz bir nokta var, 
fakat neticede ayrılıyoruz. Diyorlar ki; bu 
zata maaş tahsis edildiği zaman - ki 1338 se-
nesidir - mevcud kanun hükümlerine nazaran 
kendisi için müracaat ve itiraz mercii olan Şû
rayi devlet henüz yoktu. Bu itibarla bu zat 
hakkında müruru zaman cereyan edemezdi. Şu 
halde Divanı muhasebat heyeti umumiyesinin 
vermiş olduğu karar bu itibarla, Divanı mu
hasebat encümenince yanlış görülmüştür. Hal
buki 1338 senesinde Şûrayi devletin bulunma
ması ve kendisi için bu suretle itiraz merciinin 
mevcud olmaması o zaman için müruru zaman 
cereyan etmemesine bir sebeb teşkil eder, fa
kat Şûrayi devlet bilâhare teşkil edilmiştir ve 
1926 dan beri de faaliyettedir. Bu sebeble Şû
rayi devletin faaliyete başladığı zamandan iti
baren o merci, o güne kadar mevcud olmayan 
merci, vücud bulmuş demektir. O günden iti
baren bu zatm oraya müracaat etmesi icab 
ederdi. Gerek Yüksek Meclisin şimdiye kadar 
vermiş olduğu kararlardan ve gerek umumî 
hükümlerden bunu istidlal ediyoruz. Umumî 
hükümleri gösteren borçlar kanununun bir mad
desi diyor M, aşağıdaki vaziyetlerde müruru 
zaman cereyan etmez. O vaziyetlerden birisi de 
Türk mahkemesi huzurunda dava etmek imkâ
nı olmamasıdır. Bu hadisede de bu vaziyet var
dır, o zaman Türkiyede bu zatm müracaat ede
ceği idarî bir mahkeme yoktu ve bu iş hakkın
da da tabiatile müruru zaman cereyan edemez
di. Fakat yine umumî hükümlerde, müteakib 
fıkradan anlıyoruz M, müruru zamanı tatil eden 
sebebler zail olduğu günün hitamından itiba
ren müruru zaman cereyana başlar. Şu hal
de Şûrayi devlet faaliyete başladığı tarihden 
itibaren bu vatandaş hakkında da müruru za
manın başlaması lâzımdır. Bu sebeble bendeniz, 
Divanı muhasebat heyeti umumiyesinin vermiş 
olduğu kararı daha doğru addediyorum. Yan
lış değildir. Bununla beraber Yüksek Meclisin 
buna mümasil bazı hadiseler hakkında verdiği 
kararlar da bunu teyid ediyor. Vaktile tayini 
merci için yine bir merci varmış. Bilâhare bu 
merci kalmamış. Bunun üzerine bazı meseleler 
hadis olmuş ve Yüksek Meclise intikal etmiş ve 
Meclis bu hususta kararlar vermiştir. Kararla
rın birisi 279, diğeri de 280 numaralıdır. Vak
tinizi zayi etmemek için aynen okumuyorum. 
Yalnız numaralarını arzediyorum. Bu itibarla 
gerek tatbikat ve gerek umumî hükümlerimiz, 
Divanı muhasebat umumî heyetinin verdiği ka-
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rarm daha doğru olduğunu teyid etmektedir. 
(İşitmiyoruz seferi). 

Gerek umumî hükümlerimizin ve gerek Mec
lisin bundan evvel bazı hadiseler münasebetile 
vermiş olduğu iki kararm delâletile bu hâdi
sede Divanı muhasebat heyeti umumiyesinin 
vermiş olduğu kararların doğru olduğu anla
şılıyor. Bu itibarla bendeniz Divanı muhasebat 
encümenimizin vermiş olduğu kararı yerinde 
görmüyorum. 

Bununla beraber yine bir vatandaşın mağ
dur olması ihtimalini nazarı dikkate alarak, da
ha büyük bir ihtiyat olmak üzere, hatıra şu da 
gelir. Nihayet bu mesele, bizim bu gibi hâdi-
satta merdimiz bulunan Adliye encümeninin 
pekala tetkik edebileceği bir mevzudur. O iti
barla bu teklifin doğrudan doğruya reddini de
ğil de bir kere de bu işin Adliye encümenince 
tetkik edilmesini muvafık buluyor ve bu husus
ta bir takrir takdim ediyorum. Bu suretle ka
nunun buna mümasil hâdiselerde tekrar ihlâl 
edilmesi gibi endişenin de önüne geçmiş oluruz 
ve bu hak da zayi olmamış olur, eğer hafif bir 
ihtimal dahi varsa ... 

İSMAİL KEMAL A£PSAR (Çorum) — Usu
lü müzakere hakkmda. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 

Divanı muhasebat encümeni haklıdır. Yani 
müruru zamanı nazarı dikkat almak doğru de
ğildir. Zaman geçmekle, tekaüdümü zamanla 
hak sakıt olmaz. Zamanm geçmesi hakkı iptal 
etmez. Binaenaleyh, Divanı muhasebat encü
meninin noktai nazarı daha doğrudur. Mesele
yi yeniden tetkik etmek lâzımdır. 

DÎVANİ Mu. E. Mi M. MİTAT AYDIN 
(Trabzon) — Emin Draman arkadaşımız mese
leyi başka cepheden mütalea ediyorlar. Biz; bu 
adam haklıdır veya haksızdır demiyoruz. Di
vanı muhasebat bir noktaya temas etmiş, dava
yı reddetmek için istinad olunan nokta ortada 
yoktur. Noktai istinad olarak başka bir şey 
bul diyoruz. Hakikaten başka bir çok şeyler çıka
rılabilir ve bu vatandaşın haksız olduğuna baş
ka esbabı kanuniye de bulunabilir. Şûrayi dev
let olmadığı zamanda buraya gitmemişsin diye 
reddediyorlar. Biz bir maddei kanuniye bula
rak, karan kendimiz vereceğimize, dairei aide-
si arasm, bulsun diyoruz. Eğer bu vatandaş 
hakkını aramamışsa başka bir esbabı kanuniye 
ile bu vatandaşın hakkim refetmek lâzımdır. 
Bizim bu vatandaşla hiç bir şeyimiz yoktur. 
Yalnız Divanı muhsebatm müstenidünileyh hak
kındaki bulduğu nokta zayiftir, çok çürüktür. 
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Yeniden tetkik etsin ve başka madde bulsun 
diyoruz. 

BAŞKAN — Emin Dramanm bir takriri 
vardır, okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı 2 numaralı 

fıkranın Adliye encümenine havalesini teklif 
ederim. Yozgad 

Emin Draman 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na

zarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmadı. 

Şu halde rapor hakkmda başka bir mütalea 
olmadığına göre tasvibinize arzediyorum. Rapu-
ru tasvib edenler ... Tasvib etmeyenler ... Rapor 
tasvib edilmiştir. 

2 — Gazi Antebin Şeyhçe mahallesinden Bos-
tancıbaşıoğullarından Ukkaşoğlu T ahir asıl adı 
Mehmed Zorarabacının Ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/322) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okuyoruz. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata 
kabul edilmiştir. 

5 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, İktısad ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/808) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

ZİRAAT VEKÂLETİ VEKİLİ A. RANA 
TARH AN (İstanbul) — Bu lâyihayı, Hüküme
tin ziraat proğramile telif edebilmesi için, bazı 
maddelerin yeniden tetkiki icab ediyor. 

Müsaade buyurursanız encümenlerin birinde 
maruzatımız olacaktır. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Encümene verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Taleb üzerine lâyihayı encüme
ne iade ediyoruz. 

Başka işimiz kalmamıştır. Pazartesi günü 
saat 15 le toplanılmak üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 15,19 

[1] 96 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 65 sayılı basmayazıya ek zaptın sonun

dadır. 

T. B. M. M. Matbaası 
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Mahsuldar ve yabanî zeytin ağçlarının aşılanması ve zeytin 

mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında kanun layihası 
ve Ziraat encümeni mazbatası (1/808) 

23iMt encümeni m&sb&taffi 

T.B.U.M. 
Ziraat encümeni, 17 -1 - 1938 

Esas Jfo. î/808 
Karar No. 6-

Yüksek Reisliğe 

Umumî Heyetten encümenimize gelen zeytin
ciliğin ıslahı ve yabanilerinin aştlattırılması 
hakkındaki kanun lâyihası tktisad vekili ve Zi
raat vekâleti vekili Şakir Kesebir, Ziraat ban
kası umum müdürü Kemâl Zaîm Sunel hazır 
bulundukları halde okunub görüşüldü: 

Bilhassa.Ziraat bankasmı ilgiliyen maddeler 
üzerinde durularak ve bankanm esas mevzua
tına dokunulmıyacak bir surette lâyihanın 
6 ncu .maddesi değiştirilmiştir. 

Sık zeytinliklerin keyfiyet, kemiyet, hasta
lık ve haşerelere maruz kalmaları bakımından 
zararlı vaziyetleri düşünülerek birinci mad
deye bunun için daha vazih kelimeJ er konmuş; 

tpotek Burettlt Ziraat bankasından temizle
meden sonra para alınabilmesi için 4 ncü mad
dedeki aşılama kelimesi tayyedilmiş, 

Zeytinliklerin aşılanmasını temin ve tarla ha
line geçmesini önlemek için 11 nci maddenin 
sonuna tapunun iptal edileceğine dair hüküm 

ilâve edilmiş ve 1528 numaralı yabanî ağaçların 
aşılanması hakkındaki kanunun, yabanî zeytin 
ağaçlarına dair olan hükümlerini ortadan kaldı
ran 25 nci maddeye 1528 numaralı kanun hüküm
lerine göre başlayıb henüz intaç edilmemiş 
bulunan muamelelerin bu lâyihadaki hükümler 
dairesinde İkmal edileceğine dair bir fıkra kon
mak suretile değişiklikler yapılmıştır. * 

Müstaceliyet kararile müzakere olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe, sunulur. 

Zr. E. Reisi M. M. Kâtib 
Ediftie Manisa Bolu 

F. Kattakkirm Y. özey 1. E. Utmay 
Kırklareli Manisa Yozgad 
Z, Akın K. Akeken ö. Evci 
Seyhan Kırşehir Bolu 

ö. Biçer A, Esen M. Dağdemir 
Seyhan, 

T. Tamum 



^tRAAT ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin ba
kım, tımar ve toplanmak ve sıklarının kökletme 
ve yeniden fidan dikme suretile meydana getiri
lecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme,, yabanî, 
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat ve
kâletinin direktif ve murakabesi altmda yapılır. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur'. Tevzi, 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Taliblerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler 
dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım 
teşkilâtının müzakeresi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir. 
Aşzlanıb yerinde kalacak zeytinliklerin temiz
lenmesinden çıkan odun ve kömür, kereste ve 
saire temizleyene aid olub bunlar zeytin bakım 
memurundan parasız alınacak bir vesika ile dı
şarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim almmaz. 

MADDE 9 — Dekar basma 15 ağaçtan fazla 
ve 10 ağaçtan aşağı olmamak üzere yaban zey
tinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd eden
lere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmca 
mevzuatı dairesinde ve kanununun 10, 28 nci 

maddeleri hükümlerine göre ağaç basma bir li
raya kadar kredi verilir. 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizleniz de
licelerin aşılanmağa elverişli bit hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüz
de doksan muvaffak olduğu yine memur rapo-
rile tesbit edilmek şartile aşmm tatbikmdan bir 
sene sonra verilir, 

MADDE 11 —- Aldığı arazi parçasını açıb 
deliceleri aşrya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıp ta o mevsimde aşı 
işini bitiremiyenlefden bankadan aldıkları para 
faizile beraber, bankanm ziraî alacaklarının tah
sil yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur 
ve tapu da iptal edilir. 

MADDE 25 — Yabanî ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabanî zey
tin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki 
hükümler mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hü
kümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edil
memiş olan muameleler bu kanunun hükümleri 
dairesinde ikmal olunur. 

« ! • » I I 
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Gazi Antebin Şeyhçe mahallesimfen jBostancıpaşa oğulla
rından Ukkaş oğlu Tahir asıl adı Mehmecl Zorarabacımn 
ölöm cezasına çarptırılmasına^ 

Adliye encümeni mazbatası (3/322) 

T.C. ' ' • r ; : :) 
Başvekâlet M -1 - 1937 

Yaz% işleri müdürlüğü 
Swy% : 4/442 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Iteisliğine 

Emişi boğmak şuretile öldürmekten suçlu 1327 doğumlu Tahir asıl adı Mehmet Zorarabaeınm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Maraş Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi muci
bince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 2Ş - I - 1937 tarihli ve 22/11 sayılı 
tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bileee sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
• ""."-- i- B a ş v e k i l 

1. înönü 

Adliye encümeni ıüazbata« 

T.B.M.M. 
Adliyeencümem 6-1-1938 

EsasNo, 3/322 
Karar No. 8 

, Yüksek Reisliğe 
Emişi boğmak şuretile öldürmekten suçlu Gar ) mekte oldukları Maraşlı Emişe kadmı parasma 

zi Antehin Şeyhçe mahallesinden Bostancibaşı- ve mücevherlerine tamah ederek Sanlar mevki-
oğullarmdan 1327 doğumlu Tahir asıl adı Men- inde müştereken boğmek şuretile öldürmüş ol-
met Zorarabacmm ölüm cezasına çarptırılması imalarıdır; 
hakkmda Mara,_ Afcr cesa mahkemesinin ve- S B «1U Tahir nam: diğer Mehmet Zoraratacı-
nlen karam tasdikim havı Temyu mahkemesi ^ 4 ^ ^ o e z a n l I 1 tefinestoi]mesini ye deiis-
Mrinci cesa d ^ - n 31 - XII..1936 tarihye tfrffc^ ^ j ^ M r s e b e b gm3ememen, 
1626 esas vv 2130 karar sayılı ilamı muteakıb , - - . • . • .^ • • - . , 1*» VJ • , . .. , --« , - , x- «K den Teşkilatı esasiye kanununun 26 ncı maddesi muamelenin ifası zımnında Başvekaletin 25 - - , . T . »•*•-' ı -r • u 
i -1937 tarih ve V « 2 * * * te2resile birlikte ™ < ^ < * » * W **£>? * ? ? * V e n l m e " hu" «..., , « . •',.,_* .. . . . - • ' , . . . - susunun Umumi Heyetin tasvibine arzma karar Yüksek Reislikten encümenimize havale edilmiş erildi 
olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Hâdise: suçlu Tahir diğer adı Mehmet Zora
rabaeı arkadaşı Hayrioğlu Ükkâş ile birlikte 
Fevzipaşa istasyonunda Maraşa araba ile götür-
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