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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Ağrı mebusu İhsan Tavın vefat ettiğine dair 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti tezkeresi okundu ve 
merhumun hatırasını tazizen iki dakika ayakta sükût 
edildi. 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe 
işlettirilmesi hakkındaki kanunun 8 nci maddesine 
dair tefsir fıkrası ile Harcırah kararnamesine iki 
madde eklenmesine, 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yapılacak 
yardıma dair kanun lâyihaları ve 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 
88 milyon liralık fevkalâde tahsisat hakkındaki 
mazbata kabul edildi. 

Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadiline, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı bir 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiyeye 
iltica edenlere dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Hatay kadastrosuna itiraz müddeti hakkındaki 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, Millî Müdafaa 
için alınan hayvanlar bedellerinden muhtelif şekilde 
kesilen paralar hakkında tahrirî suali Millî Müdafaa 
vekâletine havale edilmiştir. 

2 — Manisa mebusu Refik İncenin, Binbaşı Sabri 

3 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 n-

ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/673) (Bütçe ve Maliye encümenlerine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mına bir memur ilâvesine dair kanun lâyihası (1/674) 
(Bütçe encümenine) 

3 —• Hatay vilâyetinde adlî kanunların tatbik 
şekline ve ilâmların infazı tarzına dair 3713 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/675) (Adliye encü
menine) 

4 — Gümrüklere emaneten yatırılan paraların 
müruru zamanı hakkında kanun lâyihası (1/676) 
(Maliye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar encümen
lerine) 

5 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda 
onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaa-
desile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım he
yetleri namına vürut edecek olan eşyanın gümrük 
resminden muafiyetine dair kanun lâyihası (1/677) 

( Maliye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar encümen
lerine) 

6 — Köy kanununun 78 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası (1/678) (Dahilye 
encümenine) 

kanun lâyihası bir müddet müzakereden sonra En
cümene tevdi kılındı. 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 36 500 000 liraya iblâğına, 

Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı veril
mesine, 

Örfi idare kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadiline, 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme 
veya potin verilmesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Meclisin eylülün 15 nci pazartesi gününe kadar 
tatili faaliyet etmesi kabul edilerek inikada nihayet 
verldi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Niğde Kütahya 

Refet Canıtez Cavit Oral Vedit Uzgören 

Eryılmaza ait kararları infaz etmiyenler hakkın
daki takibat safahatının ne halde bulunduğuna 
dair tahrirî suali Millî Müdafaa vekâletine havale 
edilmiştir. 

EDİLEN EVRAK 
7 — Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 

27 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/679) (Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenlerine) 

8 — Tapulama kanunu lâyihası (1/680) (Maliye, 
Bütçe ve Adliye encümenlerine) 

9 — Türkiye - Almanya arasında ticarî müba
delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli hususî 
anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü mad
desinde tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha 
uzatılması hakkında teati olunan notaların tasdikı-
na dair kanun lâyihsı (1/681) (Hariciye ve İktisat 
encümenlerine) 

Tezkereler 
10 — Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri 

ile Taşocakları nizamnamesinin tadili hakkındaki 
608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/397) (İktisat encümenine) 

Mazbatalar 
11 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı 

hesabı hakkında Meclis hesaplarının Tetkiki encü
meni mazbatası (5/41) (Ruznameye) 

12 — Mersinin Mesudiye mahallesinden Osman-
oğlu Ahmed Cingözün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/187) (Ruznameye) 

2 — SUALLER 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,01 

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Cavit Oral (Niğde), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Gelse açılmıştır. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 —• Manim mbeusu Dr. Saim Uz elin vefat 
ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Manisa mebusu Saim Uzelin 8 - VIII -1941 

tarihinde İzmirde vefat ettiği Dahiliye vekilli
ğinden alman 9 - VIII -1941 gün, 5/392 -
26/4646 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Arzede-
rim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Merhumun hatırasına hürmeten He
yeti muhteremeden 5 dakika ayakta durulma
sını rica ederim. (5 dakika ayakta duruldu). 

2 — Bazı Hariciye memurlarının maaş ve 
temsil tahsisatlarına zam yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine deıir Başve
kâlet tezkeresi 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . VIII -1941 tarih ve 6/3753 sayılı tezkere 

ile takdim kılınmış olan bazı Hariciye memur
larının maaş ve temsil tahsisatlarına zam ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasının geri alm-

1 — Akyazının Balballı köyünden Ilüseyin-
oğlu Terfik Alpekin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/163) fi] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
FERİDUN FİKRİ B. (Bingöl) — Arkadaş

lar ; altmcı B. M. Meclisinin toplanmasından beri 
gelen müteaddit idam evrakı encümende tet-

[1] 268 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ması, Hariciye vekilliğinin 8 - VIII -1941 tarih 
ve 12 947/377 sayılı tezkeresi ile istenilmekte
dir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü
saade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

3 — Çorumun Osmancık kazasının Pelitecik 
köyünden Mustafaoğlu Mustafa Karabaşın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki tezkerenin ge
ri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Tezkereyi okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ölüm cezasma mahkûm bulunan ve kanu

nî merasimi yapılmak üzere evrakı 1 6 - V I -
1941 tarih ve 6 - 1211/4960 sayılı tezkere ile 
Yüksek makamlarına sunulan 1321 doğumlu 
Mustafa Karabaş tarafından ahiren verilen is
tida üzerine tekrar tetkik edilmesine lüzum gö
rülen evrakının iadesi Adliye vekilliğinden 
istenilmekte olduğundan mezkûr evrakın gön
derilmesine müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr & F»y<*":r. 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

kik edilmiş ve bunlarm, bu iki mazbatadan gay
risinin, altında bendenizin de imzam bulunmuş
tur. Şimdi okunan mazbata ile bundan sonra 
okunacak mazbatadaki hâdiselerde bendeniz mu
halif kalmışımdır. Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince B. M. Meclisinin doğ
rudan doğruya ifa edeceği vazifeler meyanmda, 
hepimizin malûmu olduğu üzere, idam hakkında 
mahkemelerden sadır olan hükümlerin tetkiki 
ile infazı keyfiyeti de vardır. Bunların Meclise 
gelmesi kuvvei kazaiyeyi asla alâkadar etmez 
ve hukuku hükümranisini Teşkilâtı esasiye ka-

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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nununun 4 ncü maddesi mucibince millet namı
na istimal eden B. M. Meclisi idama ait olan 
hususları bu hükümranlık hakkının muktezası 
olarak ayrıca tetkik ve icra eder. 

Bu mukaddimeyi yapmaktan maksadım, arze-
deceğim her iki hâdisenin Büyük Meclisin na
zarı refet ve adaletini ehemmiyetle celbedecek 
bir mahiyet arzetmesi bakımındandır. Görüle
cektir ki bu, şimdi tetkik edeceğimiz mazbata-
üzerinde yapılacak bir tetkikat, bu husustaki 
idam hükmünün infaz edilmemesini ve başka 
cezaya tahvil edilmesini muktazi bulunmakta
dır. Çünkü arzetmiş olduğum üzere, bu idam 
hâdisesinde, bu hâdisede, bendeniz failin, faili 
hakikî olduğuna bir türlü kanaati vicdaniye hâ
sıl edememişimdir. Bu mesele aylardanberi tet-
kika tâbi tutulmuştur. Bendeniz de arkadaşla
rımdan ayrılmak istememişimdir. Fakat bir tür
lü vicdanımı ikna edememiştir. 

Arkadaşlar, şunu açıkça ifade etmek mecbu
riyeti vicdaniyesindeyim ki, bu adamın herhangi 
bir filin ikamda, doğrudan doğruya fail bu
lunduğuna vicdanî kanaat hâsıl etmiş olsaydım, 
yüksek huzurunuza çıkıp bu hususta beyanat ar-
zetmezdim. 

Hâdise şudur arkadaşlar; Adapazarrnm bir 
köyünde bir gece bir evde oturmakta olan üç 
kişiden birisi, Mehdi isminde birisi, pencereden 
sıkılan bir kurşunla katlolunmuştur. Fail ola
rak o anda yapılan taharriyatta kimse buluna
mıyor. Ertesi günü cenazenin kalkmak üzere 
bulunduğu bir sırada on yaşında bir kız çocuğu 
vicarda, bulunan bir evden Tevfik isminde 
birinin, yani burada mahkûm olan kimsenin, 
gelip Mehdinin, yani maktulün, evde olup ol
madığını sorduğunu soyuyor. Bunun üzerine 
Tevfik tevkif olunuyor. îcra olunan tetkikatta, 
toplanabilen delâil ancak şunlardır: Pencerenin 
altında Tevfikin ayak izine uyan lâstik bir ayak
kabı izi bulunmuştur ve bu ayak izi de Tevfikin 
ikamet etmekte olduğu tepenin deresine doğru 
inmiştir. Fakat dereden Tevfikin ikamet etmek
te olduğu tepeye doğru izler çıkmamıştır. Bu 
muhakkaktır. Bundan başka delil olarak bulu
nan nokta katli ika etmiş olan kurşunlar, kur
şunun atıldığı av tüfeğinin, hâdiseden yirmi gün 
evvel Tevfik tarafından tamir ettirildiği hak
kında bir tamirci ustasının şehadetidir. 

Hâdisedeki husumete gelince; hâdisede Tev
fik ile maktul arasında doğrudan doğruya bir 
husumet olduğu malûm değildir ve böyle bir id
dia da mesbuk değildir. 

Yalnız Tevfiğin amcasının bahçesine, tar
lasına hâdiseden bir müddet mukaddem bir 
hayvan girmiştir ve bu hayvanın kuyruğu ke
silmiştir, Kuyruk kesilince, yani Tevfiğin am
cası tarafından maktul Mehdinin hayvanının 
kuyruğunun kesilmesini müteakip, maktul ta
rafından ela Tevfiğin amcası yaralanmıştır. 
Husumet bundan ibarettir, Doğrudan doğruya 

Tevfikle Mehdi arasında bir vaka hudus bul
duğu ve bir muhasama vaziyeti meydana gel
miş olduğu sabit değildir. Böyle bir iddia da 
mesbuk değildir. Maktul Mehdi, hali hayatın
da bunlardan şüphe ettiğinden, yani Tevfiğin 
mensup olduğu aileden şüphe ettiğinden bah
setmiş ve kendisinin evini gözetlettirmiştir. 
Bunun neticesi iki kişinin Mehdinin evinin et
rafında dolaşmış olduğu görülmüş, fakat bun
ların kimler olduğu teşhis edilememiş. İşte 
Tevfiğin idamını müstelzim olan şahadet ve 
vaziyet bundan ibarettir. Tevfik esnayi muha
kemede ve mahkemenin her türlü safahatında 
ve Büyük Millet Meclisine vaki olan müracaa
tında, gayet şedit ve sürükleyici bir lisanla ken
disinin masum olduğunu mütemadiyen tekrar 
etmiş, durmuştur. 

Mahkeme kararını verirken de azadan biri
si teammüt olmadığını beyan etmiş ve mahke
me ekseriyetle, yani iki reyle karar vermiştir. 
Lâstikler ile lâstik izleri arasında tam bir mü
şabehet olduğu iddiasına karşı da böyle lâstik 
izile bir adamın izinin tesbiti kabil olamıyaca-
ğından bunun mahallen keşfi hususundaki mü
racaatları da dosyada bir neticeye bağlanmış 
görülmemektedir. Binaenaleyh Tevfiğin faili 
hakikî olduğuna bendenize© katiyen vicdanî bir 
kanaat hâsıl edilmiş değildir. Bu bakımdan, 
böyle katiyetle suçlu olduğu malûm olmayan ve 
anlaşılamayan bir kimsenin idammdansa, bu
nun cezasının yirmi seneye tahvil edilmesini 
bendeniz muktazayi madelete daha uygun gö
rürüm. Çünkü dediğim gibi, ortada Tevfiğin fail 
olduğu hakkında, mücrim olduğu hakkında, ya
ni fili katli icra etmiş olduğu hakkında hiç bir 
delil mevcut değildir. Malûmu âlinizdir ki izle 
mahkûmiyetin infazı cihetine gitmek doğru ola
maz. Çocuğun şehadeti, yani Tevfiğin gelip Meh
diyi araştırmış olması ve Tevfik tarafından bir 
silâhın tüfekçiye tamir ettirilmiş olması keyfi
yeti, Tevfiğin fail olduğuna asla bir delil ma
hiyetini arzedeınez. Katil tabiî vakidir. Fakat 
olabilir ki Tevfiğin mensup olduğu aile tara
fından, yahut dostları tarafından Mehdiye kar
şı bir harekette Tevfiğe verilmiş olan vazife 
gayet ehemmiyetsiz, yani onu gidip sormaktan 
ibaret olabilir. Esasen Tevfiğin gidip de yal
nızca sormuş olması, bu filin onun tarafından 
ika edilmemiş olduğuna bir delildir. Çünkü 
doğrudana doğruya gidip de sormuş olmasile 
bütün şüpheleri kendi üzerine celbetmektense 
şüpheyi celbetmiyecek diğer bir kimse vasıta-
sile sordurması daha doğru ve akla uygun bir 
hareket olması lâzımdır. Arzettiğim gibi, Meh
dinin hali hayatında, kendisinin gözettirilme-
si sırasında iki kişinin maktul Mehdinin evine 
yaklaştığını söylemiş olmasına nazaran demek-
ki, müddeiii şahsî asgarî olarak iki kişinin ken
disini tarassut etmiş olduğunu kabul etmiştir. 
Bu iki kişiden, niçin Tevfiğin bu fili katli ika 

142 — 
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etmiş olduğu istidlaline varalım? Görülüyor ki 
ortada delil namına bir şey yoktur. Sarih bir 
delil mevcut değildir, istidlalden ibarettir. Bi
naenaleyh bendenizce bunun faili hakikisinin 
ilerde zuhur etmesi ihtimaline binaen bu ada
mın idamı cihetine gitmektense, bunun ceza
sını 20 seneye tahvil etmek daha ziyade muva-
fıkı madelet ve isabetli bir hareket olur. Ben
deniz bu hususta bir takrir takdim ediyorum, 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmesini bilhassa 
istirham ederim. Tevfik hakkındaki idam hük
münün 20 sene ağır hapse tahvilini arzediyo-
rum. 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM (Tunceli) ve 
MAZHAR MÜFİT KANSU (Çoruh) — Masıını-
sa neye 20 seneye mahkûm oluyor? 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Masumsa 
buyuruyorlar arkadaşlarım, neye 20 sene... 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM (Tunceli) — 
Evet, masumsa affedilir. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Arkadaş
lar, ben kendi vicdanımın üzerinde durduğu 
bir mevzudan bahsediyorum. Bunun affi cihe
tine kadar gidemiyorum. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Masumi
yet halinde affolmaz, masum, zaten masumdur. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Bendeniz 
tam masumiyete kanaat getirsem affını ister
dim. Fakat burada düşünülecek nokta, ceza 
idam olduğuna göre maznunun lehine düşün
mek lâzımdır. Çünkü gayrikabili telâfi bir ce
za karşısındayız. Gayrikabili telâfi bir ceza ile 
kabili telâfi ceza arasındaki fark mavzubahs-
tir. 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM (Tunceli) — 
Yirmi sene kabili telâfi midir? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — O kolay... 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; arkadaşım Feridun Fikri
nin izah etmiş oldukları veçhile, encümen bu 
dosya üzerinde uzun müddet tevakkuf etmiştir. 
Bu tetkikat o derece uzamıştır ki diğer idam 
dosyalarının tetkikatı bunun neticesine talik 
edildiğinden bir kaç ay önce bir çok idam evra
kının hep birden Heyeti Umumiyeye arzı gibi 
bir vaziyet hadis olmuştur. Muhterem Heyetiniz 
bunu hatırlarlar. Bu teahhura sebep olan işte bu 
dosyadır. Mesele hakikaten çok mühimdir, mü
saade buyurursanız kısaca bu idam evrakının 
encümende ne şekilde tetkik edildiğini arzede-
yim; 

Böyle mühim bir vazifeyi Heyeti umumiye 
namına ifa ederken Adliye encümeni bunu heyet 
halinde, ciddî bir şekilde tetkikine imkân gör
mediği için bir arkadaşı raportör intihap eder. 
Bu arkadaş, dosyayı alır, evine gider günler
ce, hatta haftalarca okur, notlar alır, gelir ve 
encümende takrir eder. Raportör arkadaşımızın 
takrirlerinde heyeti tatmin etmeyen cihetler bu
lunursa dosyaya müracaat edilir ve dosya üzerin

de tetkikat icra edilir. Encümen heyeti umumiye-
si bir kanaate, bir neticeye vasıl olduğu zaman 
Heyeti Celilenize kısa bir mazbata ile neticeyi 
arzeder. 

Bu dosyanın ilk raportörü Feridun Fikri 
Bey arkadaşımızdı. Tetkik ettiler, şimdi arzet-
tiği gibi tereddüde düştüklerini söylediler. Te
reddüt kendilerinin en tabiî bir hakkıdır. Fa
kat biz heyeti umumiye halinde bu tereddü
dü icabettirecek bir vaziyet görmediğimiz için 
diğer bir arkadaşımızı, Hamdi Selçuk Beyi bu 
işi tetkika memur ettik ve bilhassa Feridun 
Fikri Beyin tereddüt ettiği nokta üzerinde 
durmasını da kendilerinden rica ettik. Arkada
şımız tetkikatmı icra ettiler, geldiler ve bize izah 
ettiler. Biz yine bunda tereddüt edecek hiç bir 
cihet görmedik. Fakat arkadaşımız yine tatmin 
edilmedi. Bunun üzerine dosyayı diğer bir ar
kadaşımıza, Faik Ahmet Beye verdik. Dosya 
üzerinde tetkiklerini ikmal ettiler, bununla da 
kendileri tatmin edilmiş olmadığı için bu sefer 
de Numan Aksoy arkadaşımızdan dosyanın tet
kikini rica ettik. Fakat yine kendileri tatmin 
edilemediği için biz de mazbatayı bir muhalif 
reye karşı kabul ettik. Görülüyor ki mesele 
çok esaslı tetkik edilerek en ufak bir tereddüde 
mahal kalmadan bu neticeye vusul bulmuş olu
yoruz. 

Şimdi Meclisin infaz hakkı hiç bir veçhile 
delillerin tetkikine cevaz vermediği ve bu da 
malûm olduğu için bendeniz buna şimdilik ayrı
ca teması faideli görmem. 

Delâile gelince; Feridun Fikri Bey arkadaşı
mızın zikrettiklerinden ibaret değildir. Belki 
kendilerine bunlar tesir ettiği için bu kadarını 
söylediler. Kendileri delâilden bahsettikleri 
için ben de bizzarure buna temas edeceğim. 
Görülecektir ki bu adamın katil olduğunda 
hiç bir şüphe mevcut değildir. 

Vaziyet şudur: Hâdise Balballı köyünde va
ki oluyor. Maktul Mehdi katil Tevfiğin dayısı 
Cemalle bir tarla yüzünden kavga etmiştir. 
Mehdinin öküzü Cemalin tarlasına girmiş, Ce
mal de öküzü yaralamıştır. 

Bunun üzerine öküz sahibi Mehdi, Cemale 
öküzümü neden yaraladın diye tarizde bulun
muş, Cemal de cevaben öküzünü de yarala
rım, seni de yaralarım demiş ve tabancısını çe
kerek onu da yaralamış. Bir müddet sonra Ce
malin kardeşinin çocuğu bir ayağındın meç
hul bir şahıs tarafından yaralanmış, fakat bu
nun faili köyde tesbit edilmemiş. Fail meçhul 
kalmakla beraber bütün köyde bir intikam ne
ticesi Mehdinin yaraladığı hakkında bir kana
at vardır. İşte husumet buradan başlıyor. Ya
ralanan katilin kardeşidir. Hâdise şöyle tekev
vün etmiştir : Katlin vukubulduğu gece, katil 
Tevfik iki arkadaşile yemek yedikten sonra 
Tokso Memet ismindeki arkadaşının evino gi
diyor, orada oturuyorlar ve katil, Tokso Me-
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medin Şevki ismindeki çocuğunu çağırıyor ve 
ona diyor ki : Memet Alpekin evine git, diğer 
bir Memedin evidir ve Mehdinin orada misafir 
olup olmadığını öğren. Yalnız diyor, şayet sa
na ileride sorarlarsa seni Mehdi için gönder 
diğimi, katiyen söyleme, Faik için gönderdiği
mi söyle. Bu, Şevkinin, babasının ve gittiği ev
deki kızın ve babasının ifadelerile tesbit edil
miştir. Şevki gidiyor, evin küçük kızı Nazmi-
yeye soruyor, Mehdi burada mıdır? Burada 
cevabını alıyor ve kanaat getirmek için pence
reden bakıyor, orada olduğunu görüyor ve 
gidiyor, Tevfiğe haber veriyor. Bir müddet 
sonra Tevfik kalkıyor alaturka saat iki buçukta 
gidiyor (Oralarda alaturka saat kullanılıyor) 
ve bir müddet sonra cinayet vaki oluyor. Der
hal zabıtaya, jandarmaya haber veriliyor. Jan
darma geliyor, fail belli değil. Tevfikten şüp
heleniyor, bilâhare ayak izlerine bakıyor. Lâs
tik ayakkabı izleri görülüyor. Lâstikler malû
mu âliniz bir tipte olmadığı için kolayca tesbit 
ediliyor. Yama ve sairesi oluyor. Üstelik bu 
adam da yan başarmış. O akşam da Tevfiğin 
lâstik ayakkabı giydiği malûm olduğu için bu 
iz Tevfiğindir deniliyor, isticvap ediliyor. Tev
fik, hayır bunu ben yapmadım diyor. Tevfik 
isticvabında, Şevkiye bir talimat verip mak
tulün evine göndermediğini beyan ediyor. Son
ra gönderdiğini, fakat Faik için gönderdiğini, 
Mehdi için göndermediğini iddia ediyor. Şüp
heler yavaş yavaş böylece kuvvet payda ediyor. 
Sonra tüfeği olmadığını söylüyor. Halbuki ilâm
da yazılı olduğu veçhile, atılan kurşunun kulla
nıldığı tüfek 16 numara imiş, Tevfiğin bu numa
ralı bir tüfeği 20 gün evvel bir adamdan satın 
aldığı ve tamir ettirdiği satan ve tamir eden 
adamlar tarafından itiraf ediliyor. Satın aldığı 
çiftenin numarasına uyan bu kurşun ile maktu
lün öldüğü sabittir. İkinci delil de budur. Son
ra kendisi eve gitmiş ve karısına, bir yere 
çıktı mı diye sorarlarsa çıkmadı dersin şeklin
de talimat vermiş; soruyorlar, karısı bir ye
re çıkmadı diyor. Halbuki sonra çıktığı sabit 
oluyor. 

Ne kendisi, ne diğer bir kimse başka bir ka
tilin mevcudiyetini mevzubahs etmiyorlar. Bu 
çifte samanlığında bulunuyor. Bu Faikindir, di
yor. Faikın sana düşmanlığı var mı diyorlar. 
Hayır yok, nedense koymuş diyor. Bir defa, 
kendi çiftesi olmadığını söylüyor, halbuki bir 
çifte satın aldığı ve yirmi gün evvel tamir et
tirdiği tesbit edilmiştir. Gerek satan adam, 
gerek tamir eden adam söylüyor. Ayak izleri 
de kendi ayak izleridir, o sırada evden ayrıl
mıştır, çocukla da haber göndermiştir. Zan
nederim bir cinayet hakkında bundan daha kuv
vetli deliller tasavvur etmek güçtür. Tabiî böy
le bir suçu işleyenin kabahati üzerinden atması 
için tedbir almaması anormal bir hareket olur
du. 
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Arkadaşım d r jrlar ki, iki kişi gitmiştir. 

Kurşunu niçin Tevfik atsın da diğeri atmasın? 
Vakıa iki kişi gitmiştir amma, daha evvel git
miştir. Tevfik ise son günü gitmiştir. Esa
sen Mehdi bundan kuşkıılanmıştır, evinden çık
mamağa ve evini tarassut ettirmeğe başlamış
tır. Bu adam beni öldürecek demiştir. Haki
katen evvelâ iki kişinin eve gittiği tesbit edil
miştir. Bütün bunlar çok vazıh şekilde bu ada
mın katil olduğunu göstermiştir. Biz de arka
daşımın muhalefeti ve diğer zevatın ittifakile 
bu neticeye vardık. 

Arkadaşım diyorlar ki, bana kanaat gel
medi. Bu kendilerine ait vicdanî bir iştir. 
Yalnız bu takdirde arkadaşımızın 20 seneyi de 
istememeleri lâzımdır. Çünkü eğer bu adam 
iddia ettiği veçhile katil değilse onu yirmi se
neye mahkûm etmekle bir zulüm yapmış oluruz. 
Bir taraftan bu adam katil değildir, diyoruz 
diğer taraftan 20 seneye mahkûm ediyoruz. Ma
dem ki ,katil değildir, bunun doğrudan doğruya 
cezasının kaldırılması lâzımdır. Heyeti âliye-
niz bu adamın katil olmadığını kabul edip de 
onun 20 seneye mahkûm etmesi başlı başına bir 
tezat teşkil eder. Mesele gayet vazıh ve kati
dir. Onun için bu mazbatanın kabulünü Yüksek 
Heyetinizden encümen namına istirham ederim. 

NÂZIM POROY ( Tokad ) — Arkadaşlar; 
muhterem Feridun Fikri gayet nazik ve mühim 
bir meseleyi kürsüye getirdi. Bir iki kelime 
ile bu işin, hatırımda kaldığına göre, nazari
yesinden bahsetmek isterim. Nazariye şudur: 
Ötedenberi, hatta Roma hukukundan başlıya-
rak, bazı ahvalde kanunun emrettiği hükmü 
tatbik etmemek hakkı hükümdarlara verilmiş
tir. Bu daha ziyade intizamı âmmeyi muhafa
za esasrna müstenittir. Yani bazan öyle haller 
vardır ki kanunun tatbiki, kanunun tatbik 
edilmemesinden daha fena netice verir. Boyla 
hallerde devlet reisi kanunun veya herhangi 

bir mahkemenin kesbi katiyet etmiş hükmünü tat
bik etmez. Devlet reislerine verilen bu afiv hak
kı mahdut şekillerdedir. Şimdi hepsi hatırımda 
yok, fakat bir tanesini düşünebiliyorum. Mese
lâ Fransada kanunu medenî ahkâmına tevfikan 
evlenmeleri caiz olmayan iki şahsın evlenmesi
ne Devlet reisi bazı ahvalde dispans verebilir. 
Bu hak, dediğim gibi, Roma hukukundan baş
lamış ve bütün milletlerin hayatında idareler 
mutlak oldukça, meşrutiyete doğru gittikçe, 
yani hükümdarın kuvveti arttıkça ve azaldıkça 
ona göre kuvvetini ya kaybetmiş, ya arttırmış
tır. Bu hakkın bir meclise verilmesi zannede
rim ki istisnaen bize mahsustur. Başka bir hü
kümette olduğunu bilmiyorum. Devlet reisinin 
bu af hakkını istimal etmesi dediğim gibi mah
dut ve muayyen sebeplere inhisar edince bura
daki maksat ve ruh daha iyi anlaşılabilir. 
Yoksa herhangi bir mahkûmiyet halinde temyi
zin tetkik ile verdiği karara hayır bu karar 
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doğru değildir diye tereddüt izafe etmek devlet 
reislerine dahi verilmiş bir hak değildir. Bu
nu biz meclis daha hiç yapamayız ve yapmamız 
doğru olmaz. Şahsan idam cezasının aleyhin-
deyim. Bu itibarla eğer mütaleatımm sonu bu 
mazbatanın tasdikma varırsa şahsan belki çok 
müteessir olurum. Fakat Mahkemei temyizin 
verdiği bir karara bu doğru değildir, şüpheyi 
daidir, böyledir denirse gayet kötü bir çığır 
açılmış olur. Hatayi adlî olmaz mı? Olur. Şe
raiti ve esbabı varsa iadei muhakeme olur. Yani 
tashih yolları vardır, eğer bu yol da yoksa bu 
adamın affı için Büyük Millet Meclisi bir kanun 
yapar. Şahıs için yapılmış kanunlar vardır. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Eğer adam 
idam edilmişse.... 

NÂZIM POROY ( Devamla ) — Revizyon 
olur; başka çaresi yoktur. 

Galiba maksadımı iyice arzedemedim. Yani 
Mahkemei temyizin verdiği karardan Feridun 
Fikrinin izahatile biraz şüphe eder gibi olduk. 
Fakat Mazbata muharriri Şinasi Beyin verdiği 
deliller gayet kuvvetli idi, bu tereddüdü kal
dırdı. Bu verilen izahattan sonra bu kadar mü
him olan bir mesele hakkında zaten bir karar 
veremeyiz, böyle bir çığır açmak ta doğru de
ğildir. Siyasî bir mesele olmuş, adamın idamı 
devlet ve memleket menfaatine uygun görül
memiş, böyle bir vaziyette biz af kararı vere
biliriz. Yahut bir kadın gebedir, hasta olabilir, 
böyle vaziyetlerde af cihetine gidilebilir. Fakat 
verilen hüküm bir hakikati adliyedir. Mahke
mei temyizin kesbi katiyet etmiş olan kararı bir 
adlî hakikattir, bunu değiştirmeğe imkân yok
tur. Biz şayet milletin âli menfaati için bir se
bep görürsek onu affederiz. Yoksa başka bir şey 
yapamayız. 

FERİDUN FİKRİ B. (Bingöl) — Arkadaş
lar; Nâzım Poroy arkadaşımızın mütaleasmm 
mantıkî neticesine varılmak lâzım gelirse idam 
hükümlerinin Meclise gelmemesi lâzım gelir. 
Mantıkî neticesi budur. Meclis abesle iştigal 
edemez. Teşklâtı esasiye kanunu Meclise abes 
bir vazife tahmil edemez. Mahkemei temyiz ile 
Meclisi karşılaştırmak doğru değildir. Teşki
lâtı esasiye kanununun 8 nci maddesi; kuvvei 
kazaiyeyi müstakil mehakime tevdi etmiştir. 
54 ncü maddesinde B. M. Meclisi ve icra Ve
killeri heyeti mahkemelerin mukarreratını hiç 
bir veçhile tebdil ve tağyir edemez, denmiştir. 
Fakat 26 ncı maddesinin son fıkrasında, «umu
mî ve hususî af ilânı, cezaların tahfif ve tah
vili, tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, 
mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetmiş 
olan idam hükümlerinin infazı gibi vazaifi 
bizzat kendi ifa eder.» denmektedir. Mademki 
buraya geliyor, Meclis bunları tetkik eder, 
delâili adlî gibi mutalea etmez, daha yüksek 
bir zaviyeden rüyet ederek cezanın en kuv
vetli tarafını tetkik bakımından hiç bir kayit 

ile mukayyet olmaksızın, hakimiyet hakkının 
bütün muktezasmı istimal ile tetkik ve mu
talea eder. (Bravo sesleri) Bizim, B. M. Meclis 
sinin, Mahkemei temyizle karşılaşması demek, 
B. M. Meclisinin elini kolunu bağlayıp, kazaî 
faaliyetle hakkı hükümranisinin karşılaşması 
demektir. 

Bu gün arkadaşlar, bizde Büyük Millet Mec
lisi, Fransada Reisi Cumhur, Ingilterede Dahi
liye nazırı bu salâhiyeti haizdir. Yani daima 
vazu kanunlar, kazaî organlar haricinde siyasî 
bir kuvvete, kudrete nihaî olarak idam hüküm
lerinin infazını ve bu idamı infaz salâhiyeti 
takdiriyesini istimal etmek hakkını bu arzet-
riğim makamlara vermişlerdir. 

Bu bakımdan Mahkemei temyiz tetkik 
etmiş, tasdik etmiş, biz tetkik etme
yelim. O halde bunların Meclise gelmesi 
lüzumlu değildir. niçin gelsin gelme -
mesi lâzım gelir. Eğer böyle ise Mahkemei Tem
yiz ile biz karşı karşıya geleceksek o zaman 
mesele yok. Efendim burada, demin de arka
daşıma söylemek istediğim ... Mazbata muharri
ri arkadaşımız da zulüm olur dediler. Bunun in
fazı zulüm olmuyor da, ademi infazı, yirmi se
neye tahvili zulüm oluyor. Bizim araştırdı
ğımız nokta, masumiyet veya gayri masumiyet 
değildir, bunun faili hakikisi olduğu hakkında, 
tamamile süpjektif bir noktai nazarla, mevzuu 
tetkik ederek, kazaî delillerle mukayyet ol
maksızın hâsıl ettiğimiz umumî intiba vicdanî
dir. Düşünelimki bizde jüri yoktur. Bir çok 
memleketlerde cinayet meseleleri cemiyetin me
selesidir, halkın meselesidir. Kazaî organlar 
buna, ancak cezayi tatbik bakımından müdaha
le ederler. Şimdi bu iş Büyük Millet Meclisine 
geldiğine göre, Büyük Millet Meclisinin bir ta
kım kayıtlarla bağlı olarak, sırf formaliteye 
uyarak hükmü tasdik etmesini ben doğru bulmu
yorum. (Doğru sesleri). Bunu burada katiyetle 
ve kuvvetle müdafaa etmeyi kendime bir vazife 
biliyorum. Hâdiseye gelince; arkadaşlar, ben
denizin dermeyan ettiğim delillere mazbata mu
harriri arkadaşım yeni bir delil ilâve etmiş mi
dir rica ederim? İlâve ettiğim delil neden iba
rettir. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Yan bas
tığı söyleniyor. (Gülüşmeler). 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Rica ede
rim, bütün bir adam, dünyada vatandaşların 
teminatı, şu Büyük Millet Meclisi... Nasıl yan 
basıyor, yan basmak delil midir? 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Silâh sa
tın almış. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Ben onu 
söyledim, bunlar sarih deliller değildir, istid
lalidir. Bunlarla adam asmak doğru olmaz. 
Bunlar menfî delillerdir. Olsa olsa mahkû
miyeti cihetine gidilebilir. Ben de mahkûmiye-
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tini refedelim demiyorum. Olmaz mı? Bir 
adam gönderir, o adam öldürür. Olmaz mı? 

Diğer bir noktayı alalım. Tüfeğini tamir etti
rir, olmaz mı? Tevfiğin doğrudan doğruya hu
sumetine dair bir şey söylediler mi? Amcası Ce
malle bir husumet olmuş. Bu husumetin Tevfiğe 
sirayet ettiğine dair bir delil var mı? Maksat 
herhangi bir inat değildir. Ben bunu Büyük 
Millet Meclisinin huzuruna çıkıp müdafaa etme
den evvel gecelerle ve gecelerle düşündüm. 
Büyük Millet Meclisini rahatsız edeyim mi? 
Mütemadiyen vicdanım; müdafaa et, vazifendir, 
vazifendir demiştir. (Bravo sesleri). Delil ne
dir söylesinler, ben de kani olayım ve elimi 
kaldırayım. Delil yoktur. Bir iz meselesi var
dır. Kendilerinin de buyurdukları gibi, Tevfi
ğin izleri evine gitmiyor, dereye kadar gidi
yor, dereden Tevfiğin evine kadar gitmiyor. 

Lâstik meselesine gelince; adam keşif iste
miştir. Lâstiklere bakın demiştir. Lâstik me
selesi sabittir demişlerdir. Görülüyor ki, orta
da katî bir vaziyet yoktur. 

Dediler ki, iki kişi gitmiş, bunlardan biri 
vurmuştur şeklinde ifadede bulunmuşum. Ben 
bunu bu şekilde söylemedim. Hâdiseden çok 
evvel, Mehdi kendisinin takip edildiği intiba-
ında bulunmuş, ailesine de söylemiştir. Dosyayı 
kiraren ok'idum. Hakikaten evi tarassuda 
konmuştur ve iki kişinin evinin civarına yak
laştığı görülmüştür. Amma bu iki kişiden biri 
belki Tevfiktir, belki değildir. 

Silâhın çıktığı yer .. Hatırımda kaldığına gö
re silâh ta Tevfikten çıkmamıştır, Tevfiğin bu
lunduğu yerde değildir. Çıksa bile oraya ko
namaz mı? Burada düşünülecek nokta doğrudan 
doğruya bu fili ika ettiği hakkında, katî şekil
de, müsbet bakımdan delâil olmalıdır ki, tered
dütsüz bir vaziyette bu adamın idamı cihetine 
gitmek doğru olsun. Bendenizin maruzatım 
budur, arkadaşlar. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Arkadaşlar; 
hâdiseyi müteaddit arkadaşlarımız izah etti. 
Bendeniz hâdiseye temas etmiyeceğim. 

Esas mesele, Meclisin idam hükümlerinin 
infazmdaki vazifesinin mahiyeti hukukiyesi ne
dir? (Bu ayrı mesele sesleri). Bu mesele halle
dildiği takdirde neticeye vâsıl olmak daha ko
lay olur. Arkadaşlarımızın muhtelif ve muva
fık söylediklerinden anlaşıldığı veçhile bu, bü
tün dünyada kabul edildiği veçhile Meclisin bu 
husustaki sıfatı, kazaî bir iş yapan merci değil
dir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 8 nci madde
sinde, kaza işleri müsta,kil mahkemelere veril
dikten sonra siyasî, adlî, siyasî mahiyette olan 
idam hükümlerinin infazı Büyük Millet Mecli
sine bırakılmıştır. Başka memleketlerde bu sa
lâhiyet muhtelif makamlara aittir. 

Şimdi bunun mahiyeti siyasî olunca kazaî bir 
is olan idam meselesinde şu delil kâfi midir, 

değil midir? Yani delâilin takdiri meselesine 
girişmek doğru değildir. Ceza işlerinde mah
kemelere gayet geniş bir takdir salâhiyeti ve
rilmiştir. Bu takdir salâhiyetine istinaden mah
keme işi tetkik ediyor, maddî delillere bakı
yor, şahitlerin ve maznunun pisikolojik ahvali 
ve daha bir çok şeylerden kendine kanaat ge
liyor, ben bunu kâfi görüyorum, bu adam fa
ildir, idamı lâzımdır diyor. İş Meclisi Âliye 
geldiği zaman bu iz kâfi değildir, bu delil kâ
fi değildir, deyince bu, şu demektir : Delilleri 
biz takdir edeceğiz, şu halde yeniden muhake
me yapacağım, şahit dinleyeceğim, delil takdir 
edeceğim demektir. Bu şekilde Temyizden son
ra üçüncü bir mahkeme vazifesini yapamıya-
caksak evvelki mahkemelerde tetkik ve takdir 
edilen delilleri tenkit etmeğe salâhiyetimiz yok. 
Affedemez mi? Şüphesiz affeder. Meclisin bu 
salâhiyeti hiç bir veçhile takyit edilemez. Bu
nu yapabilir. Amma delil kâfi değildir, iz kâfi 
değildir, şahidin şehadeti kâfi değildir şeklin
de delilleri takdir yoluna gitmek doğru değil
dir ve tehlikelidir. (Doğru sesleri). 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Bendenizin de ismim geçtiği için Mazbata mu
harriri arkadaşım tarafından bu işte adım ileri 
sürüldüğünden bir kaç söz de ben arzetmek is
tedim. 

Etendim, Feridun Fikri arkadaşımızın mü-
taleatı şu noktada toplanıyor. Deniyor ki ; faili 
hakikî olduğuna dair bende kanaati vicdaniye 
hâsıl olmamıştır ve biz pekâlâ delilleri takdir 
etmek salâhiyetini haiz bulunmaktayız. Bu 
idam kararında ilk insanın nazarına çarpan 
nokta şudur : Böyle idam hükümlerinde ekse
riyetle görmeğe alıştığımız şekilde rüyete müs
tenit şehadet yoktur. Hâkim bu hükmünü sil-
silei delâilden aldığı kanaatle vermiştir. Bv. ha
ktim karşısında Meclisi Âli isterse affeder, is
terse cezayı tahfif eder. Bunun için bir esbabı 
mucibe zikrine de mecbur değildir. Fakat bu 
af veya tahfifin siyasî, içtimaî, idarî bazı mü
lâhazalara istinat edeceği pek tabiidir. Bu ka
bil mülâhazalara istinat etmiyen af taleplerinin 
Meclisi Âlice tasvip edilmiyeceği gayet tabii
dir. Bazan olur ki hükmü infaz etmektense, 
içtimaî mülâhaza bakımından tahfif yerinde 
olur. Fakat bir idam cezasını bilâsebep tebdil 
edecek olursak o zaman gerek mahkemeler üze
rinde ve gerek muhit üzerinde yapacağı tesir 
bakımından avakibi vahim olur. Adaleti zâfa 
düşürdüğümüz dakikadan itibaren mağdur olan 
kimse mutlaka intikam hissinin şevkine -tâbi 
olur. Kan gütme ve saire hep bu yüzden tevel
lüt eder. Takdiri delâil meselesine gelince; 
Feridun Fikri arkadaşımız, pekâlâ takdiri de-
lâile girişebiliriz, dediler. Bendeniz fikirlerine 
iştirak edemiyeceğim. Biz delâilin takdirine gi
rişenleyiz. Delâilin takdiri mahkemelere veril
miştir. Mahkemeyi tatmin eden delil, kılı 
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kırk yararcasma evrakı tamamile tetkikten ge
çirdikten sonra Temyizin verdiği tasdik kara-
rile hepimizi tatmin etmiş olacağı tabiidir. 
Çünkü nihayet mücerret bir hüküm varakası
nın tarafımızdan okunmasile delâilin hakkile 
takdirine imkân mevcut değildir. Hâkimdir 
delâili takdir eder. Mahkeme esnasında bir 
şahidin ifadesinden, bir mücrimin cevap veri
şinden hâkim bir çok şeyler anlıyabilir. Niha
yet onun verdiği hükmün bir temyizi olur. Biz 
sadece bu hüküm evrakını tetkik etmek sure-
tile, bu deliller kâfi değildir, gibi bir netice
ye varırsak bunda isabeti temin edemeyiz. Bu 
bir. 

İkincisi; Teşkilâtı esasiyenin vazettiği ah
kâma mugayir olur. Çünkü o zaman delâil kâfi 
değildir, faili hakikî değildir diye mahkemenin 
kararını tağyir ve tebdil etmiş oluruz. Halbu
ki mahkemelerin kararı tağyir ve tebdil edile
mez. Bu bakımdan Teşkilâtı esasiyeye muhalif 
olur. Bu iki. 

Üçüncüsü; bu takdiri delâile karışacak olur
sak, o zaman Adliye encümeninin kapısını ta
rafların müracaatından uzak bulundurmağa im
kân yoktur. Nasıl ki Mahkemei temyizde taraf
lar avukatlarile, vekillerile nihayet doğrudan 
doğruya veya bizzat haklarını müdafaa ederler, 
delâil vardır, yoktur, kâfi değildir diye bu de
fa da Adliye encümeninin kapısına gelecekler, 
Büyük Millet Meclisinin takdiri delâil hususun
da kanaatini tahrik edecekler. Bu suretle de 
altından çıkamayız arkadaşlar. Altından çık
mak meselesi bertaraf; bence bu arzettiğim gi
bi esası hükümlere muhalif bir şey olur. Çünki 
nihayet Meclisi Âli kaza salâhiyetini istimal 
edemez. Bu faili hakikî değildir diyemez. 
Böyle bir şey yoktur. Bunu affediyorum, ceza
sını tahfif ediyorum diyebilir. Fakat kaza hak
kını istimal edemez. Kanun yapar o kadar. 
Bu bakımdan da takdiri delaile girişmek doğru 
olmadığı aşikârdır. Binaenaleyh, bu hüküm 
karşısında yapılacak iş faili hakikî olmadığı 
veya delilin yerinde olmadığı esbabı mucibe-
sile ne af ve ne de tahfifi cezadır. Ancak He
yeti CeHle isterse af ve tahfif eder. Fakat bu 
da arzettiğim gibi bir takım idarî, siyasî içti
maî mülâhazalarla varit olabilir, af ve tahfif 
olunabilir. Halbuki bu meselede böyle bir mü
lâhazanın da mevcut olmadığı aşikârdır. 

ARZUHAL En. M. M. Hamdi Şarlan (Ordu) 
— Efendim; bendeniz de kuvvei kazaiye salâhi
yetin Meclisin adeta müdahale edercesine tak
diri delâil noktasından Büyük Millet Meclisinin 
salâhiyeti olduğunu iddia edecek değilim. Fa
kat Devletin adlî teşkilâtında verilen bir çok 
hükümler kaziyei muhkeme teşkil ettiği anda 
hüküm ifade eder. Yalınız idam hükümleri 
kaziyei muhkeme teşkil edebilmesi için Millet 
Meclisinin tasdikma iktiran etmesi esa
sı vardır. Büyük Millet Meclisi bir va

tandaş hakkında verilen idam kararının 
infazını tasdik etmeyince o vatandaş idam 
edilmez. O halde Mahkemei Temyiz va
zifesini bitirmiş, dosyasını Büyük Millet Mec
lisine vermiştir. Büyük Millet Meclisi işi tet
kik ediyor, bu vatandaşın idamı caiz midir, de
ğil midir, karar verecektir. Büyük Millet Mec
lisi namına bu işi tedkik eden Adliye en
cümeni bu işde ittifak halinde değildir. Ekse
riyetle takdim ettikleri mazbatada hükmün in
fazı lâzım gelir diyorlarsa da akalliyette kalan 
arkadaşlar Meclisi tenvir ederek bir vatandaşın 
bir daha telafisi mümkün olmıyan bir neticeye 
varan o hükmü idamın başka şekle tahvili ri
casında bulunmaktadır. Adliye encümeni arka
daşlarımızın bilhassa bu işdeki hukukî noktai 
nazarlarına bir fikir ilâve ve itiraz edecek deği
lim. Hepsine iştirak ederim. Fakat bizde bir 
esas var. 100 mücrimin cezasız kalmasına mu
kabil bir masumun mahkûm edilmemesi daha 
tehlikelidir. 

Mektebde okurduk, cürmü meşhutda vel-
velei nasla tuttulan bir adamı tevkif ederiz. 
Bir evin içinde yere serilmiş, karnına biçak sap
lanmış bir adamı görsek ve o evden çıkarak 
kaçan bir adamı yakalasak katil olduğuna hük
medebiliriz. Fakat yine muhtemeldir ki, o 
adam katil değildir de, başka bir adam katil
dir ve asıl katil arka pencereden kaçmıştır. 
Bilhassa bendeniz mazbata üzerinde tedkikat 
yapan arkadaşlarımızın buldukları delâili asla 
çürütmek cihetine gitmiyeceğim. Yalnız lâstik 
izleri gibi emaratla bir vatandaşın idamına git
mek mevzubahs olduğu zaman hukuku hüküm-
ranisini yapan bu Meclis af de yapabilir. Çün
kü mahkemelerin de bu hususta hata etmeleri 
ihtimali vardır. Öyle bir hata ki, eğer hakika
ten bu vatandaş masumsa onun boynuna ipi çek
tikten sonra bu hatanın tamirine imkân yoktur. 
Bendeniz diyorum ki, bu Meclis bütün hukuku hü-
kümranisine hâkim olduğuna ve Temyiz mahke

mesinin bilhassa idama mahsus kararlarını tasdik 
salâhiyetini haiz olduğuna göre, arkadaşımın 
dediği gibi yirmi seneye mahkûm etmek suretile 
değil, affetmek suretile bu vatandaşın haya
tının bağışlanmasını teklif ediyorum. Benim 
de vicdanî kanaatim budur. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Sonra cevap vereceğim. 

YAHYA ZEZAİ UZAY (Balıkesir) — Ben
deniz, Büyük Meclisin idam kararlarını tasdik 
etmesi lâzım mı, değil mi? Bunlar salâhiyetim 
dahilinde olmadığı için bahsetmiyeceğim. Fa
kat madem ki bu kararların dosyaları tasdik 
için, tetkik için Meclise geliyor, tetkik edili
yor, o tetkik neticesindedir ki; ya tasdik, 
ya af veya tadil cihetine gidiliyor. Bunu yapa
bilmek için Yüksek Meclisin buna kanaat et
mesi lâzımdır. Şimdiye kadar gelen mazbata-
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larda Adliye encümeni mahkemelerin vermiş ol
duğu kararları tetkik eder, onların çok yo
lunda olduğunu ifade ettiği için de Yüksek 
Meclis tamamile kanaat getirerek kararını ve
rir. Fakat bu işte encümen arkadaşlarımızdan 
birisi kanaatini izhar etmiş bunun doğru ol
madığını söylemiş ve delillerini saymıştır. Bu 
deliller o adamın katil olmadığını gösteriyor 
demiştir. Lâstikle çamura basmış, o adamın 
daima yan bastığı sabitmiş, çocuğu göndermiş, 
bunlar gibi deliller kati midir? Benim kendim
ce anlamak istediğim bir şey vardır. Bunu izah 
ederlerse şahsan bana da kanaat gelecektir. 
Bilhassa diğer arkadaşlarımıza da kanaat gele
cektir. 

Deniliyor ki, bu katil 20 gün evvel bir av 
silâhı satın almış ve tamir ettirmiş, silâhı sa
tın da, tamir eden de, bu adama sattığını ve 
tamir ettiğini söylemişler. Vurulan adamdan 
çıkan kurşun da mevzubahs olan bu silâhın 
kurşunu imiş. Şimdi vaziyet böyle olduğuna 
göre, elbette mahkeme; bu silâh senindir, sa
tan da, tamir eden de böyle söylüyor, vurulan 
adamdan çıkan kurşunu da bu silâhın kurşunu
dur diye sormuştur. Buna karşı bu adam ne de
miş? Bu cevap anlaşılırsa zannediyorum ki bir 
kanaat husulüne sebep olur. Lütfen cevap ver
melerini rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Galip arka
daşımız dediler ki, Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesinde, Büyük Millet Meclisinin 
idam hükümlerini infaz etmesi vazifesi, başka 
memleketlerdeki bir takım nazariyat ile kabili 
telif değildir. Yani bu günkü nazariyat, idam 
hükümlerinin doğrudan doğruya kaza kuvveti 
tarafından icrası lehindedir dediler. Bu naza
riyenin ne dereceye kadar doğru olduğu malû
mum değildir. Bence doğru değildir. Ancak 
mesele, biz nazariyat üzerinde değiliz, üniver
sitede bir mevzuu tetkik etmiyoruz, doğrudan 
doğruya ahkâmile amel etmekte olduğumuz 
tanziminden beri şimdiye kadar bu meclisde 
bu kabil cezaların tahvili vaziyetleri görülmüş
tür, geçmiş tatbikatı vardır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun tanziminden, 
birinci Teşkilâtı esasiye kanunundan itibaren, 
bu, bu şekilde olagelmiştir. Binaenaleyh bu 
günkü hukukî ve kanunî vaziyeti, bir takım na
zariyatla zayıflaştırmak yerinde değildir. 

Faik Barutçu arkadaşımız dediler ki, bura
da evrak üzerinde tetkikat yapılıyor. Biz bü
tün işlerimizi evrak üzerine tetkik ederiz, biz 
Devletin tekmil işlerini evrak üzerinde tetkik 
ederiz. Binaenaleyh dosya elimizdedir, orada 
mübhem bir cihet görürsek tetkik ederiz, müd
detle mukayyet değiliz. Mahkemei temyiz de 
zaten evrak üzerinde tetkikat yapar. Bizim 
evrakı tetkik etmemizde, Mahkemei temyizle 
karşı karşıya gelmemiz gibi bir şey mevzuu

bahis değildir. Evrakı alır, tetkik ederiz, Teş
kilâtı esasiye kanununda bunlar ayrılmıştır. 

Yine arkadaşımız dediler ki, hükmü tağyir 
edemeyiz. Bu, mevzuubahis değildir. Teşkilâtı 
esasiye kanunun zabıtları tetkik edilince görü
lür ki, 57 nci maddenin ikinci fıkrası, bende
nizin takririm üzerine kabul edilmiştir. Mecli
sin zabıtları meydandadır. O zabıtlar bunu sa
rahaten gösterir. Teşkilâtı esasiye kanununu 
tanzim eden arkadaşlar tamamen hatırlarlar ki, 
hiç bir an Büyük Millet Meclisi idam cezalarını 
tedkik etmek salâhiyetini kendisinden nezetmiş 
değildir. Arkadaşımızın izah ettiği gibi, bun
lar Meclise gelir ne olur efendim? Niçin gelir, 
mânası nedir? neden zahmet ederler de daktilo 
yaparlar, tezkere okunur, Adliye encümenine 
gider, mazbata gelir, arkadaşımızın dediği gi
bi, niçin, ne olacaktır? Vallahi bunu anlayamı
yorum. (Tasdik için sesleri) Hamdi Şarlan 
arkadaşımızın dediği gibi, madamki tasdik için 
buraya geliyor, tasdik için buraya gelmesi de
mek, mevzuu tamamile tedkik etmek, onun 
üzerinde müsbet, menfi bir kanaate vâsıl olmak 
demektir. Binaenaleyh bendeniz bu husustaki 
fikirlerimi tekrar tekrar tasrih ediyorum bu 
adamın idamına bile meyledebilirim, yalnız 
Meclisin haiz olduğu bu hak inkâr edilmesin 
Vallahilâzim bu kadar azimdir. Ben burada bir 
iyilik yapmış olayım derken berbat bir iş yapmış 
olacağım. Adliyeyi zayıflatmak mevzubahs de
ğildir. Nasıl ki, mahkeme hâkimin mülkü de
ğilse, dosya da hâkimin malı değildir ve üze
rinde bir hak iddia edecek bir mevzu değildir. 
Hâkim kararını verir, ellerini yıkar. Yukarıki 
heyete gider, o da hükmünü verir, ellerini yı
kar. Şimdi hükmün infazı bizim üzerimizdedir. 
Temyiz Heyetinin üzerinde değildir. Teşkilâtı 
esasiye idamın infazmı Mahkemei temyize ver
memiştir. Farzedelim ki, Mahkemei temyiz bi
rinci ceza dairesinden sadır olan bir ilâmın 
infaz keyfiyeti Ceza Heyeti umumiyesine ha
vale edilseydi, Ceza heyeti umumiyesi, ceza dai
resinin bu hususî kararını tadil etmiyecek miydi. 
Ceza dairesi hususiyetinde bulunan bir dairenin 
mukarreratmı Ceza heyeti umumiyesi müttefi-
kan değiştirmiyor mu?. 

Efendim, Büyük Millet Meclisi bu hakkı ile 
kuvvei kazaya müdahale ediyor. O halde Teş
kilâtı esasiyeyi değiştirelim. Mademki Meclis 
bu vebali üzerine almak istemiyor, değiştirmiyor. 
Şûrayi devlet veya Mahkemei temyizden mü
rekkep bir heyete bu vazifeyi verelim. Her hal
de ve nihaî olarak bu salâhiyeti kullanacak bir 
hüviyeti hukukiye kuralım. Bu hüviyeti huku
kiye, her memleket bunu hükümranlık mukta-
zası addettiği için, İngiltere müstesna, devlet re
islerine veriyor. Eski kanunu esası de, yedinci 
maddesile, bu hakkı hükümdara vermiştir. Bü
yük Millet Meclisi kurulduktan sonra Büyük 
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Millet Meclisi bunu filen kendisi istimal etmiş
tir. Yani öyle lâfzı murat, ölü hak, kadik ol
muş hak hükmünde tutmayarak doğrudan doğ
ruya kullandığı vakîdir. Zabıtlarda görülebilir. 
Meclisten çok geçmiştir. Binaenaleyh, mesele
nin esasına gelince; yeni ıbir delil ilâve etmi
yorlar. Bendeniz tekrar ediyorum, bu adamı 
affedelim demiyorum. Ben diyorum ki, idam ce
zası nakabili telâfidir. Bu vaziyet bizde bir te
reddüdü vicdanî tevlit etmektedir. Hamdi Şar
lan arkadaşımızın dediği gibi, tereddüdü vic
danî vardır. Bir lâstiğin yan basılmasından mü
tevellit olarak bir adamın idamını bendenizin 
vicdanı doğru bulmayor efendim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bendenizin on 
iki sene Adliye encümeni mazbata muharrirliğim 
sırasında yüzlerce ölüm cezasını havî hükümler 
tedkik edildi. Bunların içerisinde Büyük Millet 
Meclisi tarafından cezası tahfif edilenler de 
olmuştur. Binaenaleyh, huzuru âlinizde tasdia 
cüretim, bu geçmiş işleri hatırlatmak mahiye
tinde bazı maruzatta bulunmaktır. Feridun Fik
ri arkadaşımız söze başlarken mukaddimeyi çok 
doğru, ilmî, yaptılar ve Teşkilâtı esasiye kanu
nunun ruhuna muvafık şekilde vaziyeti hülâsa 
buyurdular. Fakat neticede, aflerine mağru-
ren, bir noktai nazarlarını kabul etmiyeceğim. 
Mahkemenin hükme esas ittihaz ettiği delâili 
burada inceleyerek Yüksek Heyeti de o delille
rin takdirine seyketmek gibi işi bu yola dök
tüler. Nâzım arkadaşın buyurduğu gibi, biz 
kazaî kuvvet mahiyetinde değiliz. Kazaî kuv
vet, kanaati vicdaniye ile kanun dairesinde ce
za hükmeder. O kanaatin husulüne medar ola
cak delillerin hepsini kararlarında esbabı muci-
besile yazar. Ölüm cezalarının Temyiz mahke
mesince de sıkı sıkıya incelendiğini yüzlerce 
gelen evraktan her vakit görmekteyiz. Bununla 
beraber yeni Usulü muhakeme kanunu iadei mu
hakeme yolunu genişletmiştir. Baş müddeiu
mumi, tashihi karar ve itiraz gibi salâhiyetlerle 
bu gibi kararları sıkı, sıkıya tedkike tâbi tut
muştur. Bu gün mahkûm olan adamın bu işin 
faili olduğuna Türkiye Cumhuriyeti adaleti ka
rar vermiştir. Bizim, Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 ncı maddesine göre yaptığımız vazife 
bu hükmün tashihi değil, kelimenin çok ehem
miyeti vardır, ölüm cezasının infazına karar ver
mektir. 

infaz kararı vereceğiz. Binaenaleyh ölüm 
cezalarmm infazı, buyurdukları gibi bazı yer
lerde hükümdarlara, bazı yerlerde cumhur reis
lerine, bizini Teşkilâtı esasiye kanunumuza göre 
de Meclisi Âlinize verilmiştir. Meclis bu infa
za karar verecektir. Yoksa delil zaiftir, hükmü 
tasdik edeceğiz tarzmda bir esbabı mucibe ileri 
sürmek doğru değildir. O zaman adalet çok sar
sılır. Ölüm cezası olmasaydı ne olacaktı? Bütün 
cezalara ait olan hususatm tebdili, affi ve sai-
resi hakkında Meclisin bir salâhiyeti vardır. 

Hakkı ceza mademki Devlete aittir, hiç bir va
kit o suçu yapan kimsenin şahsma karşı verilen 
hükmü tadil ettirmek için gideceği yollar tama-
mile kapanmış değildir. Mademki hakkı cezayi 
Devlet kendine ait telâkki etmiştir, diğer şekil
lerde de bu cezayi refedebilir. Meselâ ikinci 
Meclis İstanbul avukatlarından bir arkadaşın 
kazaen katil gibi bir vaziyette mahkûmiyetini, 
bütün hukuk ve neticelerine şamil olmak üze
re, kaldırdı. Lûtfi Fikri Bey merhum hakkında 
İstiklâl mahkemelerince verilmiş olan bir hük
mü yine bütün hukuk ve neticelerine şamil ol
mak üzere kaldırdı. Bendenizin mazbata muhar
riri olduğum sırada şahit oldum; Menemen hâ-
disei irticaiyesinde Divanı harbin vermiş oldu
ğu ölüm cezaları arasında Adliye encümeni 3 
tanesinin ölüm cezasını ağır cezaya tahvil etti 
ve esbabı mucibe olarak da; bu şekilde cezala
rın değiştirilmesi adalete, madelete daha uygun 
olduğu mütaleasmı tasvibinize arzediyorum, 
dedi. Bu nedir diye o vakit Meclis sormadı. Bir 
mesele daha hatırmıdadır: Yavuz gemisinde bir 
zabiti iki er öldürdü. Bu ölümden dolayı iki 
er hakkmda Askerî mahkemenin verdiği ölüm 
cezası Askerî temyiz tarafından da tasdik edil
diğinden^ bunun infazına karar verilmesi için 
Meclisi Âliye gelmişti. Biz tetkik ettik, haki
kî failin bu hükme mahkûm oluşuna biz de ta-
mamile kanaat ettik. Fakat iştirak vaziyetinde 
hemfiil olarak ayni ceza verilen diğer birisi bi
zi tatmin etmedi. Şimdi bu delil şöyledir, bu 
delil böyledir gibi şeyler bu kürsü üzerinde 
söylenmemelidir. Bilmem Ayşe böyle dedi, Hati
ce şöyle dedi gibi bu kadar teferruat burada 
mevzubahs olmamalıdır. Çünkü bu Meclisi Âliyi 
terkip eden bütün muhterem aza vaziyeti tak
dir buyurur. Bendeniz Mazbata muharriri iken, 
biraz evvel arzettiğim Yavuz meselesinde idama 
mahkûm olan 2 kişiden bir tanesinin cezasmı 
ağır hapse tahvil etmişsiniz, niçin diye bir arka
daş sordu. Bendeniz verdiğim cevapta, encü
menimiz, bu şekilde tahvilin adalete daha mu
vafık olacağı kanaatine vasıl olmuştur, zaten me
sele tamamile hukuku hükümraniyi istimal ede
cek yüksek heyete aittir, biz bu şekilde düşün
cemizi sizin takdirinize arzediyoruz, dedim ve çe
kildim, mesele de halloldu. Geçen devrede hatır
larsınız, Hikmet Bayur arkadaşımız da bir me
seleyi sordular, Manisada bir katil hâdisesi ol
muştu. Eski Kayseri mebusu Hasan Ferit ar
kadaşımız o zaman bunun idamını muvafık gör
memiş, Hikmet Bayur arkadaşımız da onu te-
yiden söz söylediler. Nihayet biz de dedik M, 
vaziyet Heyeti Celilenin takdirine ait bir mese
ledir, hüküm takyit edilmiyor, ilâm yerindedir. 
Teşkilâtı esasiye kanununun Meclise verdiği 
salâhiyet infaza karar vermek salâhiyetidir. 
Ölüm cezalarmm infazına karar verir. Bunun 
neticesi o adamın izalei vücududur. Fakat bir 
adamm vücudu izale edildikten sonra başka bir 
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vaziyet çıkarsa iade imkânı olmaz. Buna binaen 
böyle şüpheli vaziyette Meclisi Âli kendisi işi 
takdir buyurur. Bendenizin maruzatım şudur ki 
böyle delâilin bir mahkeme gibi incelenerek, be
nim bilmem vicdanî kanaatim hâsıl olmadı 
noktasından esbabı mucibe bu hususta derme-
yan edilmemelidir. Bunun emsal olması doğru 
değildir. Bu af, bir atıfet, bir hukuku hüküm-
raniye müsteniddir. Hiç bir kayıt ve şarta tâbi 
değildir. Tahfifi ceza, büsbütün cezayı kaldır
mak veya cezayı infaz kararı Meclisi Âlinin 
takdir edeceği bir şeydir. Takrirde yazıldığı 
gibi bu cezayı yirmi sene ağır hapse indirmek 
teklifi, bazı arkadaşlarca, Şinasi Beyin dediği 
gibi, bu adam masummuş da niçin yirmi sene
ye indirilmesi isteniyor gibi bir tenkidin yapıl
ması da doğru değildir. Bu; telâfisi gayri kabil 
bir vaziyetin kaldırılması demek değildir, bu 
af hakkını istimal eden Meclis kendiliğinden 
böyle bir şey de yapabilir. Büsbütün masumdu 
da neden yirmi seneye indiriliyor gibi, işi, bu 
noktaya getirmemelidir, infaza karar verilme
si reyinde bulunanların kanaati da bunu de
ğiştirmeği mucip bir hal görmediklerindendir, 
şüphesiz bu kanaati izhar eden arkadaşların bu 
kanaatîarma hürmet etmek te gayet tabiidir.. 

Yine tekrar ediyorum; mesele burada delil
ler üzerinde bir mahkeme sıfatını alarak tet
kikten ibaret değildir. Zaiftir, kavidir gibi, 
esbabı mucibeye bir şey ilâve etmek doğru ol
masa gerektir. Emsali de tamamen böyledir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; bendeniz Encümene so
rulan bazı suallere cevap vermek için söz almış 
bulunuyorum. Meselenin iki safhası vardır. 
Biri nazarı safhası, diğeri de delâil. Feridun 
Fikri Bey arkadaşımız ilk beyanatında buna 
temas etmediler. Delâilin takdir edileceği hak
kında encümende de bir beyanatta bulunmamış
lardır. Zannederim burada da bulunmamışlar
dır ve zaten delâili takdir edecek vesaite de ma
lik değiliz. Bu, Temyizden daha az aklımızın 
erdiği için değil, onun vesaitine malik olma-
dığımızdandır. Çünkü şahısla temas edemeyiz. 
Bir idam dosyası üzerinde tereddütler hâsıl 
olur. Bu tereddütlerin izalesi için tarafların 
şahitlerin, icabında celbedilip dinlenmesi lâzım 
gelir. Bu itibarla delâilin takdiri meselesine 
temas edemeyiz. 

Nâzım Poroy arkadaşımız, alelfevr cevap 
verdiğimi söylediler. Halbuki ben bunu ezber
ler derecesinde okudum. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Hayır. Ben kısa 
bir izahatla idam gibi bir meselede alelfevr ka
rar verilemez ,dedim, alelfevrden maksadım bu
dur. 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASl DEVRİN (De
vamla) — Feridun Fikri arkadaşımızın izahatın

dan sonra Yüksek heyetinize bir şüphe gelmiş 
olabilir. Binaenaleyh bendeniz encümen namına 
cevap vermeğe mecburum. Bu izahatım, delâilin 
takdiri için değildir yalnız hakikî katilin kim 
olduğu hakkındaki tereddütleri izaleye matuf
tu. Bir arkadaşım diyor ki eski bir tabirle yüz 
mücrime mukabil bir masumun feda edilmemesi 
lâzımdır. Bu, hepimizin bildiğimiz bir cümle
dir, amma bu adam masum değil, tam bir katil
dir. Ölen adamın da ailesi vardır. Biz merha
metli, rahim, şefik olacağız diye ölenin ailesini 
düşünmiyecekmiyiz? Onun için burada bir şid
det mevzubah değildir. Çünkü onun hukuku bize 
tevdi edilmiştir. Mahkemelere mevdudur. 

Diğer bir muhterem arkadaşım, yan basdı di
ye adam asılıyor gibi bir manzara verdiler. 
Ben yalnız bunu ilâve etmişim, çok rica ederim. 
Şu halde bütün Adliye teşkilâtı yan basdı diye 
bir adamı bu şekilde idam mı ediyorlar. Bu na
sıl olur? Şu vaziyete göre bütün mahkemeler ka
nunları nasıl tatbik ediyorlar, bu kanunlar neye 
yarıyor? Böyle bir şey yoktur. Yan basdı diye 
insan idam edilmez. Arzu buyurursanız bir daha 
vaziyeti tekrar edeyim. 

Vaziyet şudur : Tevfik ile Mahdi arasında 
husumet vardır. Bu adam maktulü günlerce 
iki arkadaşı ile beraber takip etmiştir, bu tes-
bit edilmiştir. Sonra haber göndermiş tahkik 
ettirmiştir, bu da sabittir. Sonra silâh tedarik 
etmiştir. Kendisinden sorulduğunda, benim sa
manlığımda bulunan tek çifte tüfeği bana ait de
ğildir, silâhım yoktur demiştir. Halbuki silâh 
satın almıştır, kurşunlar bu silâha aittir. Yani 
bu adam gitmiş silâh almış, tamir ettirmiş, silâ
hı satan da tamir eden de şehadet ediyorlar. 
Kurşun da bundan çıkmıştır. Bunu katiyen in
kâr ediyor. Bu adam masum ise silâhı olduğunu 
niçin saklıyor. Samanlıktaki silâh benimdir 
diyebilir. Bundan daha kuvvetli delil kabili 
tasavvur mudur? 

Sonra iz meselesi: Ayak izleri, yan basmış ol
ması yani mücerret bir yan basma izi var diye 
idamına hükmolunmuyor. Adam günlerce takip 
etmiş, sonra sormuş. Bunlar tesbit edilmiştir. 
Çifte de kurşun da ona aittir. Zannederim bun
dan daha kuvvetli bir delil tasavvur edilemez. 
Binaenaleyh cezanın tahfifini icabettiren bir 
sebep yoktur. 

İSMET EKER (Çorum) — Sözleri bitti ise 
kısa bir söz istiyorum. 

ŞİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Bitti. 
İSMET EKER (Çorum) — Efendim, esas 

Teşkilât kanunumuzun 26 ncı maddesindeki va
zıh hükümleri gözden geçirmeden burada bir, 
iki müstesna hâdise geçmiştir. Hakikaten bu 
vazıh hükümleri gözden geçirdikten sonra bir 
daha bu gibi hâdiselere Büyük Millet Mecli
sinin uğramaması hakkında samimî bir kana
ati mutlaka hâsıl etmektedir. Bunun için ben-
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deniz Büyük Millet Meclisinin bu husustaki 
bizzat istimal edeceği esas vazifenin ne oldu
ğunu, kanunun ruhu dairesinde tenvir etmek 
için, onu okumakla iktifa edeceğim ve takdi
ri delâil hakkmda da kısa bir mütaleam var, 
onu söyliyeceğim. Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi, Büyük Millet Meclisinin üzeri
ne aldığı vazifeyi birer birer tadat ederek, 
müstakil birer hüküm halinde ifade etmekte
dir. Bu maddenin af ve idam hükümlerinin 
infazına taallûk eden fıkralarını okuyacağım. 
tmtiyazatm tasdik ve feshinden sonra, (Umu
mî ve hususî af ilânı), dikkat buyuruluyor mu? 
tdam cezasının infazı hükmü çok aşağıda ka
lıyor. (Umumî ve hususî af ilânı, cezaların 
tahfif ve tahvili) hep müstakil birer fıkradır. 
(... Tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, 
mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetmiş 
olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi biz
zat kendi ifa eder.) Af hükmü müstakildir. 
Aşağıdaki, (kesbi katiyet etmiş olan idam hü
kümlerinin infazı) vaziyeti de müstakildir ve 
kanun müstakil olarak bu hükmü koymuştur. 
Bunu da daha evvel zikrü ityan etmiştir. Tahfif 
de budur. Demek ki bu vazifeleri, icabı mas
lahata göre, bizzat ifa eder. Fakat kesbi ka
tiyet etmiş olan bir hükmün delâilini takdir 
edorek onu tağyir etmek suretile değil. Bu 
hüküm gayet sarihtir. Hiç alâkası yoktur. 
Şimdi aşağıdaki infaz vazifesine dikkat buyu
run: 

(Katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin 
infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.) Sa
lâh Yargı arkadaşımızın buyurdukları gibi, bu 
bir infaz vazifesidir. Binaenaleyh Meclis, kes
bi katiyet etmiş olan ilâmı infaz eder. Adli
ye encümeninin burada vazifesi nedir? Muay
yen bir hâdisenin, kesbi katiyet etmiş olan hük
mün infazına emir verirken, karar verirken, 
onun, o muayyen hâdiseyi baştan başa tetkik ve 
mütalea etmesi, nihayet infazm icabettiği ka
naatini Heyeti umumiyeye izhar etmekten iba
rettir. Bize ait olan vazife tamamen budur. 
Esas vazifemize taallûk eden mütalealar, ka
nunun bu kadar vazıh hüküm ve ifadesine gö
re, hiç bir zaman, bu gün karar vereceğimiz 
mevzu değildir. Onun hüviyeti asliyesini ebe
diyen muhafaza etmek lâzımdır. O muayyen 
hâdisenin kesbi katiyet etmiş olan idam hük
mü üzerinde, delâilin zaif ve kuvveti ancak 
mütalea edilebilir. Binaenaleyh hiç bir zaman 
hakkı takdirimiz yoktur. Çünkü adlî müessese
lere verilen geniş tetkik salâhiyetlerinin so
nunda,. hâkimlerin takdir atı vicdaniyesi şahsi
dir. Binaenaleyh şahsî vicdanına nüfuz edecek 
hiç bir kuvvet yoktur. Onun vicdanına akse
den bütün safahatı burada aksettirmeğe çalış
mak çok hatalı olur. Bizim esas vazifemiz, kes
bi katiyet etmiş hükmün infazına karar ver
mektir. Eğer maslahatın icabı Devlet ve cemi

yetin menfaati icabı, o hüküm üzerinde bir tah
fif yapacaksak, onu müstakillen arzetmek lâ
zımdır. Binaenaleyh bize gelen mazbata üze
rinde, infazı icabeder, yolunda encümenin ek
seriyetinin vardığı karar Teşkilâtı esasiyeye 
muvafıktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Doğru. 
REtS — Müzakerenin kifayeti hakkmda bir 

takrir vardır. (Gürültüler). 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, mazbatanın reye konulma
sını teklif ederim. 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

REtS — Müzakerenin kifayetini reye arze-
diyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ ( Bingöl ) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim efendim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Kifayet aley
hinde söyliyecektim, söz vermediniz. 

REİS — Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir. 

Takririniz okunduğu vakit söz söylersiniz. 
Takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin bilâ tereddüt 

katil olduğuna dair katî olarak cinayet delili 
mevcut olmadığından, şüphe tahtmda bir ferdi 
ölüm cezasına mahkûm etmek doğru olmaz. 
Binaenaleyh bu işin yeniden revizyon edilmesi
ni teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 

(Ret sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim esbaba binaen mahkûmun 
affını teklif ederim. 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Yüksek Reisliğe 
Tevfik Hakkındaki idam hükmünün 20 sene 

ağır hapse tahvilini arz ve teklif eylerim. 
Bingöl 

Feridun Fikri 
FERİDUN FİKRİ (Bongöl) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ ( Bingöl) — Arkadaşlar, 

İsmet Beyin mantıkî bir silsile takip eder gibi 
görünen beyanatı Teşkilâtı esasasiyeye katiyen 
uygun değildir; mantıka da uygun değildir. 
Çünkü B. M. Meclisine gelip de mütalea derme-
yan edilen bir işin mütaleasmda siyasî mülâ
haza, içtimaî mülâhaza ile mukayyet olduğu-
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muz hakkmda Teşkilâtı esasiye kanununda bir 
hüküm var mıdır? Nereden çıkarıyorlar? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Vardır, vardır. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Büyük Mil

let Meclisinin idamı infaz salâhiyetini takyit 
edecek ve bunun siyasî, içtimaî esbaba hasrı kas-
redecek Teşkilâtı esasiyenin müzakeratmda ve 
umumiyetle bu maddenin tanziminde asla böy
le bir şey mevzubahs olmamıştır, ve şimdiye ka
dar da böyle bir mütalea dermeyan edilmemiştir, 
efendiler. Şimdi burada infazı bir takım mantık 
formülleri içerisinde mütaleayi takdire, takdiri 
mütaleaya karıştırarak mevzuu büsbütün muz
lim bir vaziyete sokmak doğru değildir. Teşkilâ
tı esasiye kanununda muhtelif hükümler bir sil
sile altmda tanzim edilmiştir. Evvelâ mücazatı 
kanuniyenin af fi, tecili, tahfifi ve saire... Bütün 
bunları B. M. Meclisinin salâhiyeti cümlesinden-
dir. Bunlarm kanunî şekilde olacağı hakkında 
bir hüküm dahi yoktur. 26 ncı maddenin başın
daki fıkrada şöyle deniyor; 26 ncı madde
yi okuyorum: Kavaninin vazı, tadili, tefsiri.... 
ondan sonra, umumî ve hususî af ilânı, cezala
rın tahfif ve tahvili, tahkikat ve mücazatı kanu
niyenin tecili, mahkemelerden sadır olup kati
yet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı 
gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder. 

Bunların bir birinden tefrikine imkân var 
mıdır? Meclise bir dosya gelmiştir. Bu dosyaya 
vazıyed ettiği zaman tahfif mi lâzımdır, Meclisin 
bunu'tedkik ve mütalea etmek vazifesi cümle-
sindendir, salâhiyeti cümlesindendir. Böyle bir 
dosyaya vazıyed ettiği zaman Meclisi bundan 
menedecek bir hükmü sarih olması lâzımdır. Hâ
dise mesele Tevfiğin başı değildir. Fakat bu
rada görüyorum ki, Teşkilâtı esasiye kanununun 
Büyük Millet Meclisine verdiği bir hak da tah
dide uğramaktadır. Sarih olan bir vaziyet mev-
zubahstir. Bir davanın halli sadedinde bunu 
değiştirmeğe mahal yoktur. Niçin Meclis bun
ları tedkik eder?. Her hususta takdiri delâil asla 
mevzubahs değildir. Meclis, mütalea olsun, 
etüd olsun hukuku hükümranisi olmak itibarile 
bütün afivleri yapmak salâhiyetini haizdir. Af 
kanunlarile bütün hapishanelerin kapılarını aç
mak kudretini haiz olan bir hüviyeti siyasiyenin 
her hangi bir mazbata üzerinde imali fikretme-
sini onun üzerinde mütalea yürütmesini, onun 
neticesine dahi tesir edecek bir tarza vâsıl ol
masını menedecek edna bir hüküm yoktur. İs
met Beyefendi, bunu size yüz defa tekrar ede
rim. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Vardır. Ben de 
yüz defa tekrar ederim. 

İSMET EKER (Çorum) — Şahsıma taallûk 
ettiği için müsadenizle bir kaç söz söyliyeceğim. 
Feridun Fikri Bey arkadaşım güya bir mantıkî 

mugalâta yaptığımdan bahsettiler... Halbuki ben 
Teşkilâtı esasiyenin sarahatini okudum. Bu salâhi

yetin istimalinde her mebus kürsüye çıkar af yap
tırır, tecil yaptırır, böyle bir şey yoktur. Ve ka
nunla bu gibi salâhiyetler tahdit edilmiştir, on
da da yanılmışlardır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Kanun sarih
tir, onu da okumamışsınız İsmet Bey. 

REİS — Müsaade buyurun, takrirleri okuta
cağım : 

(Afyonkarahisar mebusu Berç Türkerin tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

(Ordu mebusu Hamdi Şarlanın takriri tek
rar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al
mayanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

(Bingöl mebusu Feridun Fikrinin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al
mayanlar.... 

Efendim tereddüt hâsıl oldu, rica ediyorum 
takriri nazarı itibare alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... (Anlaşılmadı, gürültüler). 

Efendim cezanın 20 seneye çevrilmesini isti-
yenler lütfen ayağa kalksınlar... Takriri nazarı 
itibare almayanlar ayağa kalksınlar... 

REFİK İNCE (Manisa) — Müstenkifler reye 
dahil değildir, nizamname mucibince lütfen sa
yılsın. 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM (Tunceli) — Rey 
arasında lâkırdı yok. 

REİS — Takriri ayağa kalkmak suretile reye 
arzettim. 120 arkadaş takriri nazarı itibare al
mak suretile kabul ediyor. 65 arkadaş da kabul 
etmiyor. (Alkışlar) Binaenaleyh takriri encü
mene havale ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Encümene 
gitmesine lüzum yok. 

REİS — Katiyen burada olamaz, tetkikat 
yapılacaktır. 

2 — Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmed-
oğlu Sait Yenerin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/164) [1] 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
bunda bendeniz yalnız değilim. İlkinde yal
nızdım. Bunda dört arkadaşım da muhalif ola
rak yani bendenizin noktai nazarına iltihak et
mişlerdir. Dört arkadaş ta benimle hemfikirdir. 
Başınızı fazla ağırtmak' istemem. Fakat Büyük 
Millet Meclisinin huzurunda yaptığım şu vazife 
çok nazik olduğu için mevzuu biraz teşrih et
mek mecburiyetindeyim. Arkadaşlar, bu hâ
dise Güründe oluyor. Bir yurtdaşm ırzu iffeti 
üzerinde söz söylediği sanılan Ayşe isminde bir 

[1] 276 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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kadıncağız bu işin maktulesi, maktulü, hangisi 
doğru ise. Bu kadm o vatandaşın hakkında böy
le ırz ve iffete müteallik söz söylediği için bu 
hâdise vukubulmuştur. Hâdisenin vukuunun 
saiki budur. Bu mahûm Sait denilen adamm 
gerek maktule ile ve gerek kızla o masum bil
diğimiz şerefli vatandaşla, yani kadmin aley
hinde bulunduğu vatandaşla bir münasebeti 
yoktur. Ne onun, ne onun akrabası, tandığı ne 
de adamı. Ayşe bir şenlik gecesi vuruluyor. Bir 
takım diğer kimseler, yani o kızm akrabaları 
tevkif ediliyor. Bunlar, bu tevkif edilenler 
hakkında tahkikat yapılırken bu işle hiç bir alâ
ka ve münasebeti olmayan bu Sait isminde bir 
fukara hakkında şu şekilde: «Siz beysiniz, sizin 
bu işe girmeniz doğru değildir, ben fukaradan 
bir adamım, ben öldüreyim» tezi ortaya çıkı
yor. Arzedebildim mi? Sait diye huzurunuza ge
tirilen adam ne onun, ne bunun akrabası olma
dığı halde siz yapmayın, sizin mevkii içtimaiye-
niz vardır, ben yapayım diye bir şeyde bulun
muş olduğu iddia olunuyor. Fakat bu iddiayi 
teyit eden ve o adamın bu sözü söylemiş olduğu
nu ileri süren kimseler Ayşenin söz söylemiş ol
duğu vatandaşın akrabalarıdır. Yani bu filin 
isnat edildiği kimse fukara takımından acezei 
nastan bir adamdır ve bu dosyalardan anlaşılı
yor. 

Yüksek Meclisin duyguları üzerinde durmak 
istemiyorum. Hakikî vaziyeti tebarüz ettir
mek için bu Sait denilen adamm hüviyetini ve 
Güründeki içtimaî vaziyetini söylüyorum. Sait 
hakkında değil, bunlar hakkında takibat yapı
lıyor. Bu sırada bir dükkânın içinde, bir tatil 
günü, iki adam, Saidin, bu kadını ben katlet
tim dediğini işitmiş. Rüyete müstenit şehadet 
yoktur. îdam hakkında tetkikata müstenit ge
len dosyalarda ve kararlarda bendenizin de 
imzam vardır. Bendeniz bidayette idam ceza
sına taraftar olmamışımdır. Fakat eski mev
zuat dairesinde rüyete, dili dılma, zaviyesi za
viyesine mutabık şekilde şehadete bendeniz de 
bir şey demem. Yani bendeniz de ceza kanunu
nun tanzimi sırasında idamın aleyhinde bulun
muştum. Fakat bu gün, vicdanî kanaatimi sami
mî olarak söyleyeyim ki, idamlık vaziyetler ol
duğuna ve idamın lüzumuna bendeniz de kanaat 
hâsıl ettim, kail oldum. Ancak delâil lâzım
dır, delâilsiz olmaz. 

Bir tatil günü iki adam dükkânm içinde 
bu Saidin kendi nefsi aleyhinde ikrarda bu
lunduğunu yani, bunu ben öldürdüm dediği
ni işitiyor, bir de dosyada ismi yazılı olan ve 
bidayette hakkında takibat yapılıp bilâhare 
meni muhakeme kararı verilmiş olan ve fakat 
maktule kadının beyanına maruz kalmış olan 
vatandaşm akrabasından bulunan kimse yani 
Sait böyle bir unsurdur. Şimdi bidayette mah
keme 20 seneye karar vermiştir. Yani mahal
lin ağır cezası 20 sene karar vermiş ve taam-

müt yoktur, demiştir. Sonra Temyiz nakzedi
yor. Mahkemenin salâhiyetine karışmayız. An
cak takdir hakkımız vardır. îsmet Beyefen
dinin de buyurduğu bir takdir hakkımız var
dır. Temyizin nakzı üzerine bu sefer Saidin ida
mına karar veriliyor. Şimdi tetkik, tetkik de
niyor. Anladım amma burada taammüt yok
tur deniyor. Biz kuvvei adliyeye müdahale 
etmiyoruz, Meclis hakkı hükümranisini istimal 
ediyor. Bizzat mahkemeler bu işten memnun 
olacaklardır. Çünkü kararları nihaî olarak Mec
lisçe tetkik ediliyor, bu bir teminattır. Mah
kemelerde hep âdettir, derler ki, Temyize gi
decek, yüksek mahkeme takdir eder. Bu da 
bir ilâvei teminattır. 

Şimdiki işde mahkeme evvelâ 20 seneye 
mahkûm etmiş, taammüt yok demiş. Vaziyet 
arzettiğim gibidir. Sait, fukarayi halktan bir 
adam, bunlarla bir alâkası yok, ölenle husu
meti yok, husumet iddiası da yok. Buna rağ
men Sait katildir, deniyor. Mahkemenin karşı
sında hürmetle eğilirim, bendeniz affedelim de
miyorum, hani kanaat getirsem onu da derim, 
fakat bunu affedelim demiyorum. Nitekim muh
terem Hamdi arkadaşımız bendenizden de ileri 
gittiler, affı istediler, fakat bendeniz o takri
re el kaldırmadım. Şimdi bu hâdisede de 20 
seneye tahvili istiyorum. Bunda da, diğerin
de de mahkeme, taammüt yok, demiş. Bu ga
rip bir tesadüf. Tabiî mahkemelerin birbirle
rinin ne dediğinden haberi yok Ötekinde bir 
aza taammüt yok demiş, bunda bütün heyet 
taammüt yok demiş. 

Binaenaleyh katî delil tahassül etmemiş
tir. Nitekim bu iki iş, idam hükümleri tasdik 
edilmek üzere huzurunuza sunulan bir çok dos
yaların içinden ayrılmıştır. Yani bu iki dosya 
muhalefeti icabettirmiş iki dosyadır. Tesadü
fen bu iki dosya biribiri ardmca yüksek huzu
runuza getirilmiş bulunuyor. Bendeniz tekrar 
arzediyorum ki, diğer arkadaşlarla diğer idam
larda kalbim pek müteessir olarak hemfikirdim. 
Biliyorsunuz, geçen sene huzurunuza iki idam 
cezası gelmişti. Bunların ikisi de, garip tesa
düf, askerlikten avdet etmiş iki gence aittir. 
Bunlar askerden gelmişler, evlerinin kapıları
nı kendilerine kapalı bulmuşlardır. Saikai te
essürle bu cürümleri işlemişlerdir. Fakat ka
nun kanundur, ben de kanuna uyarak o zaman 
yüksek huzurunuza sunulan mazbataya imza
mı atmıştım. Bunda ise vaziyet ortada, katî bir 
delil yoktur. Saidin ikrarı dükkândan işitil-
miştir. Hangi gün ve ne şekilde bu olabilirdi, 
bunun keşfi lâzrmgelir. Benimle beraber hemfi
kir olan arkadaşlarım da vaziyeti yüksek hu
zurunuza arzedebilirler. Bu itibarla bunun da 
20 sene ağrr hapse tahvili doğru olur, madele-
te uygun olur. O da yine ağır bir cezadır, 20 
sene hapiste yatacaktır. Yüksek huzurunuza 
arzettiğim hususlar hakkında arkadaşlar da teş-
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rihatta bulunurlarsa bendeniz de mukabil ma
ruzatımı huzurunuzda arzederim. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — 

Efendim bu idam dosyasında da Feridun Fikri 
Bey muhalif kalmıştır. Hâdiseyi izah ettikleri 
için ben de hâdisenin böyle cereyan etmemiş ol
duğunu, delâilin bundan ibaret olmadığını ve 
bu adamın katil olduğunu gösteren kâfi delil
ler bulunduğunu ilâve etmek isterim. Tabiî 
ifadelerine bir şey ilâve etmiş miyim, etmemiş-
miyim, bu hususta tereddütleri varsa, zabıt
lardan bu tereddütlerini izale edebilirler. 

Hâdise şöyle cereyan etmiştir : Mustafa 
adında bir adam vardır. Bunun amcası kızı 
hakkında Ayşe Cerciş dedikodu yapmış. Gelmiş
ler buna söylemişler. Münf eil olmuş ve gidip hem 
bunu, hem dedikodu yapanı, hem de diğerini 
öldüreceğim demiş. Sait fakir olduğundan 
değil, yakın arkadaşı bulunduğundan dolayı 
kendisine demiştir ki; sen bu işi yaparsan far
kına varırlar, alâkan var, bırak bu işi ben ya
payım. Aralarında bu suretle kararlaştırmış
lar. Bu işi bir tertip neticesinde yapacakların
dan meydana çıkmaması için kararlar 
almış ve bunu bu suretle tatbik etmiş
tir, demişler ki, bu katil hâdisesi vukubul-
miştir, demişler ki, bu katil hâdisesi vuku bul
duğu gece biz başka bir yerde bulunduğumuzu 
ispat edecek şekilde davranalım. Bir müsamere 
gecesini beklemişler. 23 nisan münasebetile 
Halkevinde müsamere varmış. Bu, yalnız işte 
alâkalı olanların ifadesile değil bir çok şahitle
rin ifadelerile sabittir. Berber dükkânına 
gitmişler, tıraş olmuşlar, rakı içmişler, 
biletlerini almışlar, oraya birisi gelmiş demiş ki, 
yer bulmak istiyorsanız biran evvel müsamere
ye gidelim. Hepsi gitmişler. Yalnız Sait ayrıl
mış, ben eve sabun götüreceğim demiş Eve 
gitmiş, tesadüfen evde bir misafir de varmış. 
Orada beş dakika kalmış. 20 dakika sonra da 
silâh sesleri işitilip cinayet vaki oluyor. Bun
dan sonra da müsamereye geliyor. Kendisinin 
müsamerede bulunduğunu göstermek için de ba
ğırıyor, nezakete davet ederim, burası Halke-
vidir diyor, bu şekilde tertibat almıştır. Vaka 
yerinde ayak izleri müşahade ediliyor. Yine ma
alesef burada bir yamalı lâstik ayak izi var. Bu 
adam da lâstik giyiyormuş. O zaman bir şüphe 
hâsıl oluyor. Bunu anlamaları üzerine isticvap 
ediyorlar. Ben yapmadım, Sabri yaptı diyor. Ber
bere gittik, tıraş olduk, sonra rakı içtik, ben ay
rıldım, eve sabun götürdüm. Evde 5 dakika kal
mış aradan bir saat geçmiş, bu adam nerede idi? 
Sabri ile gitmemiştir. Halbuki Sabri müsamere-
dedir. Bunu herkes biliyor. Çünkü küçük bir 
muhittir. 

Yani arkadaşlar, burada hepiniz büyük bir 
vazife görüyorsunuz. Tabiî encümende de aynı 

şekilde vazife görüyoruz. Hepimiz rahim ve şe
lf ikiz. Fakat ölenin ailesinin müdafaası da 
üzerimizdedir. Demin de arzettiğim gibi, bu
raları ufak muhitlerdir. Bu katil orada emin 
olunuz her keşçe malûmdur. Bendeniz buna 
temas etmiyorum. Zabıt da buradadır, arzu 
ederseniz okurum. Diyor ki, Sabri yaptı. Ayak 
izleri senindir diyorlar. Evet, ayak izleri be
nim ayakkabımmdır. Fakat ben Sabriye ayak
kabılarımı verdim diyor. Bu suretle tevil edi
yor. Sabriye ayakkabılarını niçin verdi? Bu 
şekilde bir birini tutmayan ifadelerle, teviller
de bulunmak istiyor. Devam ediyorum ondan 
sonra cürmü ika ediyor. Dönüyor, müsamereye 
geliyor ve iki gün sonra gayet yakın, iyi dostu 
olan Sabriye, bu işi ben yaptım diyor. Bir 
pazar günüdür, her yer kapalıdır ve bunu işi
tiyorlar. Feridun Bey diyor ki, nasıl olur, bu 
ikrar edilir mi? Ruhiyatla iştigal eden arka
daşlar iyi bilirler M, hemen bütün mücrimler 
bu temayüldedirler. Oradaki dükkânlarda keşif 
yapılmıştır, ve bunu işiten, Feridun Beyin id
dia ettiği gibi işte alâkadar adam değildir. 
İki kişi tarafından duyulmuştur. Onlar kendi-
sile husumeti olmayan adamlardır. Bu da ken
disinin ikrarile sabittir. Bütün bu hâdiseyi te-
ferrüatile anlatıyor mu? yalnız neticeyi değiş
tiriyor, katil Sabridir diyor, ayakkabı ken
disinindir, çıkardım verdim diyor. Niçin ver
miştir?. Bu itibarla bütün delâil biri birini te
yit etmiştir. Yalınız kurşun atarken gören 
yok. Bu şekilde tertibat almış olması da gayet 
tabiîdir. Vaka sırasında evinde yok, müsame
rede yok, bir yerde yok. Kendi ayak izleri 
var. O esnada kendisinin nerede olduğunu is-
bat edemiyor. Bu hâdise daha evvelden ta
sarlanmış ve yapılmıştır. Bu itibarla encüme
nin ekseriyeti bu karara vasıl olmuştur. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bir sual soracağım. Demin dediniz ki, Sab
riye ben vurdum demiş. Sabri de hâdise ile alâ
kadar olan, beraber tasmim ve tasavvur ettik
leri adamdır. Böyle olduğu halde birbirleri ile 
görüşürken Sabriye o adamı ben vurdum diye 
niye söylemiş?. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Yalınız kendisi gitmiştir; Sabri ile 
beraber yapmamıştır. Alâkalı olan adamm is
mini şimdi hatırlıyorum. Mustafadır galiba, bu
nunla kararlaştırmışlardır. Kendi aleyhinde söz 
söyliyen adamla kararlaştırmamışlardır. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Kime söylemişte işitmiş. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Sabriye söylemiş. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Münasebeti var mıdır?. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Sabri yaptırmıyor, Mustafa yaptırı-
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yor. Asıl hakkında dedikodu yapılan adam 
Mustafadır. Mustafa hakkında dedikodu ya
pılmıştır. Sabriye kendisi atfı cürüm etmiştir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu katillerin 
cürüm işledikleri vakit akıllarında noksan olup 
olmadıkları hakkında rapor alınıyor mu? 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Kendisi iddia ettiği takdirde tesbit 
ettirilir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Cemiyetin ken
di evlâtlarını ıslah etmesi için bir vazifesi var 
mıdır ,yok mudur?. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Vardır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Biz bunları 
asıyoruz ki bir daha katil çıkmasın. Halbuki bir 
çok adamı bu şekilde itlaf etmekle bir şey ka
zanmış olmuyoruz. Acaba bunlar kabili ıslah 
insanlar mı diye, el kaldırırken bu sual vicda
nımı tırmalıyor. Bu noktadan Adliye encümeni 
bu kanunun tadilini düşünmüyor mu? Yani bu 
adamları derhal itlaf etmektense 2, 3, 5 sene 
sonra heyeti içtimaiyeye faydalı bir insan ka
zandırmak yolunda, ruhunu ıslah maksadile 
terbiye altına almak mümkün değil midir? Ka
nunda sakat yerler var gibi görünüyor. İdam 
kararlarından çok acı duyuyoruz. Ben hiç el 
kaldıramıyorum. Çünkü faydası yoktur. Adamı 
asıyoruz, yine arkası geliyor. Devlet, bu adamın 
ruhu mu bozuk, onu ıslah edecek tedbirler ala
maz mı? Kendilerinden rica ederim, bu hususta 
el kaldırıp durmayalım. Bize vicdan azabı olu
yor. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Emin Beyin mütaleaları 
çok yerindedir. Fakat ceza kanununun tedvini 
sırasında hakikaten şerir olmayan kimselerin, 
belki cürmün ikamdan önce, belki de sonra ıs
lâhı hususunda bir takım tedbirler alınması mev-
zubahs olabilirdi. Bu günlerde ceza kanununun 
tadili fikri mevcut olduğuna göre bunun belki 
muhterem Adliye vekili tarafından nazarı dik
kate alınması mümkündür. 

Siz diyorsunuz ki, tetkik edin, bu adam ka
til midir? Biz bir neticeye varıyoruz. Defaatle 
arzedildi ki, bu bir adaleti içtimaiyedir. Böyle 
katil bir adamın ortada dolaşması başkalarına 
çok cesaret verir. (Doğru doğru sesleri). Bilir
siniz ki köylerde katili serbest bırakmak, diğer
lerini teşvik ve tergib eder. Bu itibarla katille
rin âdetlerini çoğaltır. Bizim bu safhada vazi
femiz bu içtimaî adaleti yerine getirmektir. 
Yoksa idam arzu edilir ve hoşa giden bir şey 
değildir. Herşeyin üstünde bir vazifemiz var
dır ki o da içtimaî adaleti korumaktır. Arkada
şım da iyi bilirler, En ufak muhitlerde bile ka
til bilinir. Onu serbest bırakmak tehlikelidir, 
bu vaziyette biz kanaatimizi Yüksek Meclise ar-
zederiz. Yüksek Meclis şu veya bu mülâhaza 

ile ya infaz eder veya cezayi tahvil eder. 
Maruzatımın hülâsası; delâilin takdiri bakı

mından arzetmiyorum, bütün encümen arka
daşlarımızın, ferden ferda, Feridun Fikri Beyin 
vicdanı ne kadar sıziamışsa bizim vicdanımız 
da ayni zamanda sızlamıştır. Yalnız onun vic
danı, dediği gibi asılacak adam için, bizim
ki maktulün ailesi için sızlamıştır. Sübut bakı
mından bir eksiklik varsa arkadaşlarım emret
sinler, dosyaları ve hülâsası yanımdadır, izah 
edeyim. Encümen namına mazbatanın kabulünü 
teklif ediyorum. Yüksek Heyetiniz ister kabul 
eder, ister tahfif eder. O kendine ait bir salâ
hiyettir. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; en ehemmiyetsiz bir kanun 
için bile Meclis azalarına kanun lâyihası tevzi 
edilir, okunur. 

Şimdi Temyiz mahkemesinden çıkmış, Adli
ye encümeninin ekseriyet kararma iktiran etmiş 
bir hüküm var. Bu hükmü 5 dakikada hakka, 
adalete muvafık bir şekilde vermek niyetinde
yiz. Buna imkân yoktur ve ne Feridun Fikri 
Beyin izahatı ve ne de Şinasi Beyin ona vermiş ol
duğu cevapları, delâili kanuniyenin mevcudiyeti, 
ademi mevcudiyeti bakımından dinlemiyorum. 
Çünkü bilirim ki dinlesem de bir cümle, bir ke
lime, caninin bir bakışı, maznunu orada görüş, 
şahitlerin şehadeti, hâkim olarak kanaati vic-
daniyemde çok müessir olur. Burada Feridun 
Fikri Bey ancak hatırına gelen şeyleri, ancak 
kendisinin davasını halleder şekilde söyledi. Şi
nasi Bey arkadaşımız da öyle. 

FERİDUN FİKRİ ( Bingo ) — Ben vazife
mi yapıyorum, neye davam olsun? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Ta
biî vazife yapıyorsunuz. İnsan vazifesini ifa için 
öne atıldığı zaman elbette bir dava meydana 
koymuş olur. Ben de vazifemi ifa ve davamı 
müdafaa ediyorum. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Tabiî, tabiî. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Be

nim de bir davam var. 
Efendim, ceza davaları aylarca ceza mahke

mesinde görülür, şahit gelir dinlenir, başka şahit 
gelir, o da dinlenir, icabederse ikisi muvacehe et
tirilir, delillere bakılır, neticeye varılır. İş 
temyize gelir. Temyiz bin bir evrak okur, aylar
ca iş üzerinde durur ve neticede kararını ve
rir. Bu vaziyet karşısında, ne Feridun Fikri Be
yin serdettiği delâil ne de Şinasi Beyin serdet-
tiği deliller ile kanaati vicdaniye hâsıl olması
na imkân yoktur. 

Ancak bir tarafta af gibi vicdanımıza yumu
şak gelen bir şey var. Diğer tarafta idam gibi 
sert bir ceza. Vicdanen her ihtimale karşı müste
rih olmak için tamamen affe gidiyoruz. 

Fakat yine Şinasi Beyin dediği gibi, bir de 
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adalet var. Kısasta hayat vardır denilmiş olma
sı boş değildir. 

Burada affederken, öldürülen adamm ailesi
ni, onun muhitini ve bütün memleketi düşün
mek lâzımdır. Senede ancak 20 - 30 kişi idam 
ediliyor. Bunu çok mu görüyorsunuz? Çok gö
rüyorsanız idamı kanundan çıkarırsınız. Ben bu
radan bir tarafta baştan başa Türk adliyesini, 
Adliye encümenini bir tarafta da Feridun Fik
riyi görüyorum. Yalnız Feridun Fikri, hata 
vardır, yanlışlık yapılmıştır diyorlar. Ben bu 
iki davada, bir tarafta Feridun Fikriyi diğer 
tarafta bütün heyeti adliyeyi, senelerce bu mem
leketin ilmine adaletine, hizmet etmiş Temyiz 
mahkemesini, sonra Adliye encümeninin ekseri
yetini görüyorum. Ben, her iki tarafı da dinle
meden bütün Türkiye adliyesinin kararına işti
rak ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Muhittin Ba
ha Beyin tezini nasıl kabul edebilirsiniz? Böyle 
midir, arkadaşlar? 

Ben Millet Meclisinin huzurunda vazifemi 
yapıyorum. Kanunî vazifemi, vicdanımın emret
tiği vazifeyi yapıyorum. Bu benim yaptığım 
vicdanî vazifeyi Millet Meclisinin ekseriyetini 
teşkil eden arkadaşlar kabul etmiş bulunuyor
lar. Bunun karşısında bütün adliye, hangi bü
tün adliye efendim? Bir mahkeme karar ver
miş, Temyiz heyeti tasdik etmiş, üçüncü mer
ci olaraktan da buraya geliyor. Bütün adliye 
bir tarafta, Feridun Fikriyi tek başına bir 
adam diye bir tarafa koymak. Böyle şey ol
maz efendim. Büyük Millet Meclisi azası va
zifesini ifa ederken, yalnız millet namına ve 
arkadaşlarının umumî vicdanına karşı mesul
dür. Feridun Fikri açık söyler, hiç bir şeyi 
saklamadan söyler. Niçin sakat yola gidiyor
lar? Feridun Fikri adliyeye karşı en derin 
hürmetlerle mütehassistir. Teşkilâtı esasiye ka
nunu herkese vazifesinin salâhiyetini vermiş
tir. Ben de o Meclisin azası sıfatile hakkımı 
istimal ediyorum. Beni muatebe etmelerini ka
bul etmem. Rica ederim, böyle bir mütaleaya 
gidersek, bütün adliye bir tarafta, Feridun 
Fikri bir tarafta... Ben böyle muhayyelât ile 
vazifemi mi yapmıyayım? Ben bunu çok dü
şündüm. Bana böyle sözler söylenebileceğini 
düşündüm. Kaç geceler uykum kaçtı. Fakat 
vicdanımın sesi bana, vazifeni yapacaksın, bu
nu söyliyeceksin dedi. Deminki beyanatımı sa
mimî bir sayhai vicdan olarak kabul etsin 
Muhittin Baha Bey. Niçin yapmıyacak, ne olu
yor? Adliye yerinde duruyor, vazifesi üzerin
de duruyor, yine karar veriyor. Tetkik ede
lim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hakimi
yeti milliyenin yegâne tecelligâhıdır. Büyük 
Millet Meclisine koşar gideriz, davamızı anla
tırız. Hayır efendim, senin dediğin doğru de
ğildir. Şimdi işin esasına gelelim; Mazbata 

muharriri arkadaşımız buyurdular, bir takım 
hususlar var: Oraya gelmiş.. Kendini göstermiş.. 
Bunlar öyle bir takım şeylerdir ki, bunlardan 
menfi mana çıkaramayız. Ortada rüyete müs
tenit şahadet olmadığını söylüyorlar. Kabul 
ediyorum. Fakat delâili de biraz nazarı dik
kate alsınlar. İlk mahkeme, hassas mahkeme, 
neden taammüt yok demiş? Rica ederim, mah
keme ilâmını ve hukuk mecmualarını kritik et
mek salâhiyetini haizdirler, tetkik ederler, şu 
şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur... Ayni mah
keme taammüt yoktur diyor. Efendim mahke
me, ilk mahkeme hâdise ile temas eden, has
sas olan mahkeme taammüt yoktur diyor. Na
sıl olur da taammüt olmaz. Biz bunu söyliye-
ceğiz, konuşacağız. Taammüt yoktur diyor, 
yirmi seneye mahkûm ediyor. Temyiz nakzedi
yor, ayni mahkeme idama karar veriyor. Ri
ca ederim, Sabri dedikleri kimdir? Önceden 
tahtı muhakemeye alınmıştır. İlk tevkif edi
len Sait değildir. Sait sonradan çıkmış. Sai-
din Ayşe ile alâkası yoktur. Sen yapma ben ya
parım demiş. Bu kabadayılığı kim yapar? Bu
nu yapan adamı tımarhaneye götürmeli, seh
paya değil. Bunlar dosyadan tereşşüh ediyor. 
Sonra bir nokta daha var, rica ederim, Büyük 
Millet Meclisinin huzurunda şunu da tebarüz 
ettireyim ki dava görülürken Saidin avukatı 
yoktur. Tevfiğin avukatı vardı. Açık konuşa
lım mı, konuşmıyalrm mı? Büyük yerlerde idam 
cezalan pek olmuyor. Orada fennî teşkilât; 
vesait vardır. Bizim gibi arkadaşlar çıkıyor, 
hakları müdafaa ediyorlar. Bu gibi kenar yer
lerde bu, zor oluyor. Açık söylüyorum arka
daşlar; ağır ceza davaları çok nazik davalar
dır. Bunların vekâletini almak bile bir mese
ledir, bir vebaldir, zor iştir. Bu Sait denilen 
adamın sözlerinde ne mantık var? Var derler
se kabul ederim. Ne husumet sabit, ne bil
mem ne sabit. «Siz yapmayın, siz büyük adam
larsınız, ben yapayım»... Böyle adam var mı 
dünyada, böyle şey olur mu? Sabri denüen ve 
şahitlik eden adam hakkında önce tahkikat 
yapıldı. Abdurrahman Naci Beyin sualine kar
şı, Mustafa dediler. Evet, fakat Sabri de met-
haldardır. Affolunsun dediğimiz yoktur. Vic
danî tereddüt olmaktadır. Mahkeme kararı 
önünde hürmetle eğiliyorum. Fakat tereddüdü 
vicdaniyemi de kalbimin içinden söküp atamam. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Arkadaşlar, Feridun Fikri arka
daşımızın beyanatının bir noktasına cevap ve
receğim. Dediler ki ; büyük merkezlerdeki 
mahkemeler şöyle hüküm veriyorlar, kenar
daki mahkemeler başka türlü hüküm veriyor
lar, bizim gibi arkadaşların mesaisi orada mes-
buk olmuyor. 

Bu yanlış bir noktai nazardır. Adalet birdir, 
mahkemelerin hepsi vicdanî kanaatlerine göre 
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hüküm vermektedirler. Onların üstünde de 
Temyiz mahkemesi vardır. Temyiz mahkemesi 
ufaktefek kanunî hataları tashih etmekle be
raber onların takdirî kanaatlerine müdahale et
memektedir. Bu noktaya cevap vermek için bu
raya çıktım. Tabiî diğer noktalara temas et
miyorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon karahisar) — Muh
terem Vekil Beyden bir sual soracağım. 

Heyecanlı sözler söylendi. Hukukşinas ve ad
liyeci arkadaşlar da buyurdular ki, Kanunu 
esasiye göre, bizden evvel bu ceza kararı Ad
liye encümenine gider ve bir mazbata ile bu
raya gelir. Heyeti umumiye mazbata buraya 
gelir gelmez onu kabul eder ve bunlar çıkıpta 
kürsüde mütalea edilmez... Bu, doğru mudur, 
değil midir? Eğer mazbatalar gelince biz hemen 
el kaldıracaksak bunu bilelim. Yoksa mütalea-
lar dinlenipte neticeye iktiran edecekse o va
kit biz de icabeden mütalealarımızı söyliyelim. 

Sonra ölüm cezaları bizi azap içinde bırakı
yor. Bendeniz bir ölüm cezası geldi mi hiç el 
kaldırmıyorum. Fakat belli olmuyor, ben el 
kaldırmadığım halde de ölüm cezası yine kabul 
ediliyor. Mazbatadaki ölüm cezasını, benim 
kabul etmediğim, nasıl belli olacak? (Reyi işarî 
var sesleri). Biraz tavzih buyurmanızı rica ede
rim. Bu ceza kararları açık reye müracaat 
edilerek infaz edilmelidir. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Efendim, kanaatime göre, bu idam 
hükümlerinin Yüksek Meclisçe infaz edilmesi, in
faz esnasında cemiyetin bu infazdan daha bü
yük, âli menfaati varsa Yüksek Meclis onu na
zarı dikkate alarak infazına müsaade etmiye-
cektir. Yoksa mahkemede verilen hükümleri, 
şahitlerin verdikleri ifadeleri şu veya bu se
beple her hangi bir delili burada münakaşa 
etmek doğru değildir. Maruzatım budur. 

İSMET EKER (Corum) — Efendim; muay
yen bir katil hâdisesinin infazı için Adliye en
cümeninin tetkik ve mütaleası üzerinde bütün 
arkadaşlar kendi tetkikat ve mütalealarmı, an
layışlarını söyliyebilirler. Buna mâni olacak hiç 
bir sey yoktur. Fakat bendeniz demin de ma
ruzatta bulunurken, bu muayyen hâdise üze
rindeki esbabı mucibenin tetkik ve mütaleasmı 
tahlil sırasında esas ve usule taallûk eden mü-
talealara karşı, esas ve usuller hakkında kendi 
anlavışımı izah ettim. 

Şimdi gene mevzuu müzakere olan mazbata
nın esbabı mucibesi üzerinde alâkadar arka
daşlar tetlrik ve mütalealarında istinat ettikleri 
esasları izah ettiler ve bittabi Yüksek Meclis bu 
mütalealardan istintaç edeceği hakikate göre 
kendi takdiratı vicdaniyesini istimal eder. Buna 
mâni olacak ve tahdit edecek hiç bir seber» yok
tur. Yalınız burada kürsüye çıkıp, tahfifi ce
za, af salâhiyetimiz vardır diye derhal burada 
bir takrirle vesaire ile o salâhiyetin istimal edil-

miyeceği hakkındaki usulden bahsettim. Meclis, 
kendi üzerine aldığı vazife ve salâhiyetleri 
ifa etmek için usuller vazetmiştir. Bunların o 
usuller dahilinde yapılması lâzımdır. Biz, esas 
vazifemizin şekli istimali hakkında vazettiğimiz 
usulü burada bertaraf edecek olursak, o vakit 
çok hatalı yollara gitmiş oluruz. Feridun Fik
ri arkadaşımız, Adliye encümeninin tetkik ve 
mütalealarmın istinat ettiği esasları izah ede
bilir ve onun kifayetsizliği vesairesi hakkında 
izahat verebilir, fakat kesbi katiyyet etmiş bir 
ilâmın hükmünü tağyir edecek bir teklifi değil. 
Şunu söylemek mecburiyetindeyim ki, tuttuğu 
bu usul yanlıştır. Mütalealar dermeyanmdan 
sonra ceza usullerine uygun olmak üzere tah
fifi ceza takriri verebilirdi. Fakat burada 
hükmün tağyiri sadedinde... 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Teşkilâtı esa-
siyede hem tahfifi ceza var, onun yanında tah
vili ceza da var, rica ederim. 

ÎSMET EKER (Devamla) — Rica ederim, 
kesbi katiyet etmiş olan idamların infazını Mec
lis bizzat kendisi yapar. Bu cümleye ilâve edil
miş bir şey yoktur. Asıl gafil bulunduğunuz 
nokta budur. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Gafil değilim, 
sarahat vardır, tahvil de, tahfif de yapabilir. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
ÎSMET EKER (Devamla) — Rica ederim, 

kanunda her hüküm müstakildir. Onları müs-
takillen istimal ederiz, kimse bunu tahdit ede
mez. Fakat müstakil hükümleri birbirine bağla
mak, usulsüz bir şekilde buraya çıkıp, af, tahfif, 
tahvil yapalım demek doğru değildir. îşte arka
daşlar için tebarüz ettirmesi lâzım gelen nokta 
budur. Arkadaşları tenvir etmek için değil 
arkadaşların nazarı dikkatini celbetmek için bu 
vazifeyi üzerime almıştım. Ne Meclisin salâhi
yetini tahdit ne de encümenin tetkik salâhiyeti
ni tahdit eder bir şey söylemedim. Yalnız mü
him olan nokta budur, esas mesele, vazettiğimiz 
usulü muhafaza etmek mecburiyetidir. O demin
ki takrirle oraya gitmiş olan mazbatayı, ceza 
usulüne ve ceza kanunlarına mugayir bir şekil
de tadil ettiğimiz takdirde yaptığımız şey hük
mü tağyirdir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Meclisin inikat 
dakikasından itibaren bizi ehemmiyetle meşgul 
eden bu mevzu üzerinde bu ikinci mazbata es
nasında söylemek fırsatı hâsıl oldu. 

Üzerinde tevakkuf ettiğimiz mesele çok nazik 
bir meseledir. Mebusluk vazifemizi ifa bakı
mından, bir vatandaşın hayatını muhafazaya 
taallûk eden ihtimamın külfetine gösterdiğimiz 
alâka bakımından ve bu alâka ve vazifelerin ca
miasını teşkil eden Teşkilâtı esasiyeye hürmet 
ve onun icaplarına riayet edip etmemek bakı
mından cidden tetkike değer ve üzerinde esaslı 
karar almağı istilzam eder bir keyfiyettir. Onun 
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içindir ki bütün kanunların ve bütün ihtiyacatı 
hukukiye ve hayatiyemizin hal noktasını teşkil 
eden Teşkilâtı esasiyeden ayrılmazsak ve orada
ki manaları kavramak hususunda ittifak eder
sek, bütün bu davaların heyeti umumiyesinin 
husule getirdiği anlaşamamazlığı sükûnetle hal
ledersek, aradığımız hakikî nizam teessüs etmiş 
olur. 

Şimdi arkadaşlar; iki kelime ile ifade edilen 
bir mesele karşısmdayiz. İdam hükümleri ve
ren hâkimlerin reylerini, kararlarını bozabilir 
mi Meclis? Bir anda kendi nefsinde teşriî ve ic-
raî kuvveti bulan ve hakimiyeti milliyeyi temsil 
eden ve binaenaleyh millet denilen lâyetenahî 
kuvvetin hakikî sahibi bulunan bir müessese, 
nasıl olur da bir hâkim tarafından, bir mahkeme 
tarafından verilmiş olan mukarreratı bozamaz 
diye kuvvetle, kuvvetin namına icrayi vazife 
eden bir müessesenin faaliyetinin müsademesi ve 
karşı karşıya gelmesi gibi bir manzara vardır. 

İşte şu manzaranın ve husule getirdiği mâ
naya yine Teşkilâtı esasiyede rastgelir ve ifade 
edebilirdik. Bu suretle de bu gibi meselelerin 
hakikî vaziyetini tesbit etmiş olur ve endişeden 
kurtulurduk. 

Bizim teşkilâtı esasiyemiz vahdeti kuva esa
sına müsteniddir. Fakat vahdeti kuva olmakla 
beraber taksimi vezaif de vardır. Üç kuvvettir. 
İcrayı, kendi tarafından müntahap İcra Vekil
leri vasıtasile istimal eder, birinci madde. Teş
riî salâhiyeti Meclis bizzat istimal eder. 

Sekizinci madedye gelince hakkı kaza, mil
let namına, usulü ve kanun dairesinde müstakil 
mehakim tarafından istimal olunur. 

Üç hakkın istimali yine, Teşkilâtı esasiyemiz 
kimin tarafından istimal olunacağını tesbit et
miştir. 

Bunda ihtilâfa imkân yoktur. Çünkü güneş 
kadar ayan ve beyandır. Hakkı kaza hakkında 
sekizinci maddenin müstakil hâkimler tarafın
dan kanun dairesinde istimal olunacağını sara
haten bildiren bu izahatı yetmiyormuş gibi, Teş
kilâtı esasiyenin elli dördüncü maddesinin son 
fıkrasında diyor ki, «mahkemelerin mukarre-
ratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra 
Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir 
ve tehir ve infazı ahkâmına mümanaat edemez». 
Birinci fıkrayı okumadım, Hâkimlere aittir. 
O da enteresandır, okuyorum: «Hâkimler bil
cümle davaların muhakemesinde ve hükmünde 
müstakil ve her türlü müdahalâttan azade olup 
ancak kanunun hükmüne tâbidir». Bu da mese
ledir. Demek ki, hâkim karar veriyor, muha
keme görüyor. Bunlar için kanuna tâbi olacak. 
Ancak onun hükümlerine kanun müdahale ede
cek. Şimdi ben böyle kudreti kazaiyeyi ifade 
eden hükümleri bu şekilde topladıktan sonra, 
26 ncı maddeye geliyorum. Tekrara lüzum 
yok. Son fıkrayı okuyorum. «Katiyet kesbet-
miş olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi 

bizzat kendi ifa eder». Ben kendi şahsıma göre 
« bizzat » tabirinin yerinde kullanılmadığına 
kaniim. înşaallah münasip bir zamanda bunu 
görüşürüz. Meclis bizzat meskukât darbeder, 
mukavele yapar mı? 

NECİP ALÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Bizzat 
ipi çeker mi? 

REFİK İNCE (Devmala) — Evet bizzat ipi 
çeker mi? 

Şimdi arkadaşlar, evvelâ bir noktayı anla
mak lâzımdır. Teşkilâtı esasiye denilen bir man-
zumei hukukiye içerisinde yekdiğerine zıt hü
küm bulunur mu? Katiyen bulunmaz. Her birisi 
milletin, Devletin bir çarkına nizam veren ve o 
çarkların her birisinin ayrı ayrı işlemesinden 
Devlet ve millet hayatı doğan bir müessesenin 
birinci maddesinin 100 ncü maddesine, 3 ncü 
maddesinin 9 ncu maddesine muhalif olmasına 
imkân yoktur. Çünkü bu imkânı kabul ettiğimiz 
gün, bizzat vazıı kanun olan milleti, muvazenei 
fikriye ve mantıkıyesinden mahrum telâkki et
miş oluruz. Halbuki en büj^ük hükümranlık hak
kının sahibi olan milleti ve onun eserini istihfaf 
etmeğe kimsenin salâhiyeti yoktur. Teşkilâtı 
esasiyenin 54 ncü maddesi, 26 ncı maddesi ile 
mütenakız bulunuyormuş. Buna ne diyelim? 
Feridun Fikri Bey gibi, vicdanım emrediyor, 
uykusuz kaldım diye, hepimize terettüp eden 
vazifede, idam işlerini istilzam eden mahkeme 
ilâmlarına karşı, onun yaptığı gibi mi hareket 
edelim, yoksa onun noktai nazarını kabul et-
miyerek, benim gibi düşünen diğer arkadaşlar 
gibi mi hareket edelim? İşte bu, prensip nokta
sıdır. 

Arkadaşlar; bir insan reyini nerede kulla
nır? Bir mebus reyini ne zaman kullanır? Bir 
mebus reyini, künhüne vakıf olduğu, tetkik ve 
tetebbüünden geçirdiği mesail hakkında kulla
nır. Yoksa Refik İncenin, Feridun Fikrinin, 
mazbata muharririnin, yalnız kendi karihaların
da toplanmış fikirlere müsteniden verilecek ma
lûmat, bir millet camiasının heyeti umumiye-
sini alâkadar eden işler için mesnet olamaz. 
Bir adamın hayatına taallûk eden işlerde yalnız 
Adliye encümeni mazbata muharriri değil, o 
mazbatanın yazılmasını istilzam eden davaya 
ait bütün kararları, şu veya bu esasları ve bü
tün evrakı hepimizin okuyup bilmemiz lâzım
dır. Feridun Fikri Bey okumuş, Adliye encü
meni azasmdandır. Bendeniz Adliye encümeni 
azasından değilim, okumadım. Mazbata mu

harririni dinliyorum, Feridun Fikri Bey şu şu şu 
noktaları eksik söyledi diyor. Feridun Fikri 
Beye soruyorum, Benim dediğim doğrudur di
yor. Meseleleri, bilhassa kazaî meseleleri hallet
mek vaziyetinde bulunan kendimin vazifesini 
düşünüyorum. O vakit Muhittin Baha Beyin 
söylediği vaziyet hâsıl oluyor. Hal noktası ne
dir? 
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Mazbata muharririnin, kim bilir kaç yüz sa-

yıfalık mahkeme zaptını okuyarak vaki olan 
izahı mı, yoksa bir arkadaşın evrakı okuyarak 
kendi edindiği kanaati mi? Bunlar birbirini cer-
hederse bu vaziyet karşısında hakemlik rolü 
gayet zordur. Ne bunun heyeti umumiyesini 
tabettirip bize vermeğe imkân vardır, ne de 
tetkik etmeğe. Bu amelî noktayı hallettikten 
sonra esas meseleye gelelim : 

Arkadaşlar; Feridun Fikri Bey diyor ki; 
Meclis cezayi tebdil, tahfif ve tağyir eder. Teş
kilâtı esasiye kanununun 54 ncü maddesinin son 
fıkrası diyor ki; verilen mukarreratı tebdil, tağ
yir ve icrasını tehir edemez. Tebdil, tağyir, 
mahiyet değiştirmek olduğuna göre, 26 ncı mad
de ile 54 ncü madde arasında tenakuz mu var? 
Asla. İşte Feridun Fikri Beyin yanlış anlaması 
buradan geliyor. Feridun Fikri Bey 26 ncı mad
deyi böyle anlıyor. Feridun Fikri Bey, idam 
cezası münasebetile tahfifi cezayi adalet telâkki 
ediyor da, 30 seneye mahkûm olup Meclise gel-
miyen ve belki, kendi noktai nazarına göre hak
sız yere mahkûm olan adamlar namına neye 26 
ncı maddeye müsteniden adalet istemiyor? Ya
ni tecellii adalet mücerret idam evrakında mı 
olur? Binlerce, yüz binlerce insanın hukukunun 
24 sene ile, 24 saati arasında adalet babında ne 
farkı vardır, ne fark görüyorlar? 26 ncı mad
dedeki tahvil ve tahfif keyfiyetlerini işletmek 
için mutlaka idam kararını mı beklemek lâzım
dır? 

NECÎP ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Tahvil 
ve tahfif yalnız idama ait değildir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet; demek is
tiyorum ki, idam mevzubahs olduğu zaman tah
vil ve tahfifi istemenin usulü, yeri, sekli vardır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Nasıl? 
REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi oraya ge

leceğim. Bu, takdir hakkının hâkim tarafından 
yanlış kullanıldığı ve şu delilin olmadığı şeklin
de kullanılmaz. Çünkü hâkimin reyine müda
hale edilmemesi, Teşkilâtı esasiyemizin emri 
icabmdadır. o halde ne olacak? Faraza 30 sene
ye mahkûm bir adam için tahfifi ceza istenecek, 
nasıl? İhtiyarsa kanunda var, hasta ise bu da 
kanunda var, Reisicumhurun hakkıdır. Bu iki 
sebepten başka sebep bulacağım. 

Meclise bir kanun teklif edeceğim ve diyece
ğim ki, meselâ 30 seneye mahkûm olan veyahut 
idama mahkûm olan şu adamın bir tarihi vardır 
ki, aşağı yukarı 50 mebusun da buna vukufu ol
saydı onlar da benimle beraber olacaktır Bu adam 
mahkûm oldu amma 10 tane çocuğu vardır, bun
lar memlekete hizmet etmektedir. Kendisinin 
de memlekete büyük hizmetleri dokunmuştur. 
Bu adamın indelhace bir zamanı gelip siyase-
ten mazharı af olacağı tarihi sahifeme yazaca
ğım ve milletin indelhace, kötülüğü sabit olan 
bu adam için hükümleri dahi bozarak bir af ve
ya tahfif salâhiyeti bulabileceğini göreceğim. 

Yoksa encümende sureti mahsusâda müzakere 
edilmeden, hükmü kanun olan, - katiyet kesbet-
miş kararlar kanun mahiyetindedir - bu gibi ka
rarları, B. M. Meclisi tarafından da tebdil ve 
tağyir edilemiyecek olmasına rağmen, mantıkin, 
objektif olarak söylüyorum, mantıkin makûs ve
ya müsbet tesiri ile bozmak demek, Teşkilâtı 
esasiyenin kudreti kazaiyeye vermiş olduğu sa
lâhiyeti bence tahdit etmek demektir. Tehlikele
rin en büyüğü de budur. Bir hâkim kendi görüşü
nü beğenmiyen gayri kazaî bir büyük müessese
nin karşısına geldiği zaman tereddüde düşer. 
Hâkimin vazına esas, istiklâldir. Bu istiklâl 
bütün milletin hayatına dayanır. Buna müzahir 
olmak için sekizinci maddenin sarih beyanına 
Meclis, 54 ncü maddenin teferruatını ilâve et
miştir. 

Nasıl olmuş ta mahkeme birinci defada ta-
ammüt yok demişmiş. Evet Mahkemei temyiz, 
var deyince taammüt var demiş. Ben, taammüt 
yok dediği halde Mahkemei temyiz var diye 
ısrar edince yüksek feragat gösteren hukukçu
ların önünde hürmetle eğilirim. Demek ki irşat 
doğrudur, kudreti kazaiyeden gelen bir irşat 
vardır, mahkeme ona itaat etmiştir. 

Bu irşadı Feridun Fikri arkadaşımız rücu-
dan dolayı mucibi tenkit gördü. Ben bunu, me-
hakimin istiklâl mefhumunun müstesna bir mi
sali olarak telâkki ederim. 

Arkadaşlar, o halde B. M. Meclisi çocuk 
oyuncağımıdır ki Adliye encümeninden geçip 
önüne gelen bir mazbatayi hemen elile tasdik 
etsin. B. M. Meclisi gibi kudreti âliyeyi haiz 
olan bir teşekkülü, önüne sürülen bir kâğıdı bir 
makine gibi kabul veya reddedecek bir vaziyet
te bir heyet telâkki edenler, her şeyden evvel 
akıldan iflâs etmiş olanların düşünecekleri bir 
şeydir. 

Arkadaşlar işte bizim namımıza evrakı tet
kik eden Adliye encümeninin gayet sarih bir 
şekilde ifade ettiğini, Feridun Fikri arkadaşı
mızın istihza ettiği İsmet Eker arkadaşımız, kuv
vetli mantıki ile de tasrih etti. Ben de iştirak 
ediyorum. Sonra Salâh Yargı arkadaşımız, biz 
tetkik ettik. Bizim aradığımız gaye adalettir. 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi tetkik ile ka
rıştırmaktan doğar. Mademki tasdik ediyor, 
mantık burada hatalı olur, tetkik etmek te hak
kıdır. Efendiler tetkik etmek hakkıdır amma 
hâkimin reyine müdahale etmek hakkı değildir, 
Teşkilâtı esasiyeye göre. Başka bir misal söyli-
yeyim. Bütün dünyada kullanılan bir hak, bi
zim Teşkilâtı esasiyeden evvel dahi Kanunu esa
side mevcut bir hakti. Bu gün nitekim Reisi
cumhurumuz dahi af haklarını kullanabilir. Şim
di biran için farzedelim ki bütün dünya Reisi
cumhurları bütün bu evrakı tetkik ederken su
reti mahsusâda bir heyet tefrik etmiş, üzerinde 
tahkikat yapmış, mesuliyeti tamamen kaza mer-
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ciine ait olmak üzere Başvekil tarafından oto-
matikman Meclise arzedilir. Ancak Başvekil si
yaseti umumiyenin başı olması itibarile şu ve
ya bu düşüncelerle veya Adliye vekili tarafın
dan Reisicumhura vaki olan müracaat üzerine 
cezayi tahfif veya affedebilirler. Bizim Teş
kilâtı esasiyeyi diğerleri gibi telâkki etmi-
yelim, bizim Reisicumhurumuzun da yapaca
ğı iş budur. Bu iş Meclise geldiği zaman 
mahiyetini niçin değiştirelim?. Maksat cezalı
ları kurtarmak değil, maksat manasız yere 
adalet göstermek değil, af ve şefkat göster
mek değil, aradığımız, adaleti göstermektir. 
Merciin değişmesile, meselenin tetkik şekli 
değişmez. 54 ve 8 nci maddeler hâkimin reyi 
üzerinde hiç birimizin müdahale hakkımız ol
madığını gösterir. Teşriî kuvveti, Büyük Mil
let Meclisi, icra kuvvetini, îcra Vekilleri He
yeti ve kaza kuvvetini hâkimler temsil eder. 
Hâkimin kanaatile oynamağa ve hükmünü boz
mağa kalktığımız gün, kuvvei kazaiyeyi in-
hilâle uğratmış oluruz. Bütün medenî memle
ketlerdeki bu yolda merhale almış cereyanlar 
içerisinde, hâkimin reyine müdahale şeklin
de verilen kararların doğru olmıyacağını ve 
şimdiye kadar olduğu gibi, lüzum olduğu ka
dar itinayı göstermek icabeder. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenin bu hususa tamamile riayet 
edeceği kanaatile sözüme nihayet veriyorum. 

Usule ait olmak üzere Makamı Riyasete bir 
takrir veriyorum. Demin reye konan meselede 
120 kişi kabul, 66 yahuut 68 kişi ret dediler. 
Müstenkifleri sayınız dedim, sayılmadı. Ma
lûmu âliniz nisabımız 215 dir. Müstenkifler 
sayılmadan 188 oldu. Nisap olmayınca verilen 
kararların doğru olmıyacağı malûmu âlinizdir. 
Binaenaleyh öteki meselenin tekrar reye kon
masını rica ederim. Çünkü usule muvafık de
ğildir. 

REÎS — Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Vaz

geçtim. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Refik Şevket 

arkadaşımın beyanatı tezatlarla doludur. Bir 
kere Teşkilâtı esasiye kanununa müteallik 
olupta demin konuştuğumuz mevzuda 26 nci 
maddenin tahvil ve tahfife müteallik vezaifi 
o kadar sarih ve o kadar vazıhtır ki, bunları 
ihmal etmenin imkânı yoktur. Sonra kendileri, 
bu vazife görülür, nerede görülür, Adliye encü
meninde görülür dediler. Efendim, Meclis 
encümenlerinin Heyeti umumiyeden ayrı bir 
hüviyeti var mıdır?. Heyeti umumiye namına, 
Meclis namına ifayı vazife eden bir encümenin 
bütün mukarreratmı Meclis Heyeti umumiyesi 
tetkik eder. Eğer encümen çalışıyor, bizim va
zifemiz yoktur denirse, o zaman bu, Meclisin 
refini tazammun eder. Meclisin esas hüviyetini, 
ruhu hakikîsini ve Teşkilâtı esasiyenin esasını 

ihlâl eder. Nitekim Nizamnamei dahilinin mü
zakeresi zamanında encümenden böyle bir tek
lif gelmişti, mebusların mazbataları encümen
lerde tetkik edilsin, Heyeti umumiye el kal
dırıp indirmek suretile onu kabul etsin, mü-
zakerei umumiye yapılmasın denmişti. Bunu 
Meclis katiyen reddetti. Müzakerei umumiye, 
bu Meclisin Heyeti umumiyesinin hakkıdır. Bu
rada bu kadar arkadaş dinleniyor. Şöyle ol
muş, böyle olmuş, Feridun Fikri böyle yaptı. 
Meclis bunu dinledi. Âlî bir mahkeme olan Tem
yiz heyeti umumiyesine gidildiği zaman, orada 
da tekmil evrak okunuyor mu? Yalnız rapor
tör okur ve yalnız o dosyaları tetkik eder, di
ğerlerine izah eder. Bunu baştan sonuna kadar 
okumağa imkân yoktur. Meclis bunu encümene 
havale eder. Encümen tetkik eder. Ya gelir 
tetkik ederiz, ya gelmez. Bir hak, hem mevcut, 
hem namevcut olamaz. 

Feridun Fikri Bey heyecan gösteriyor dediler. 
Vazife esnasında kendileri de heyecan gösterir
ler. Bundan dolayı tezat ve tenakuza düşme
nin manası yoktur. Teşkilâtı esasiye kanununun 
tanzimi esnasında tutulan zabıtları okumalarını 
tavsiye ederim. 8 nci maddedeki hakkı kazayı 
yani 26 nci maddedeki «Tebdil, tağyir ve tah
fif» i Meclis doğrudan doğruya kendisinde tut
muştur. Teklif buyursunlar, kanunu değişti
relim, istedikleri şekle sokalım. Fakat mevcut 
oldukça manası budur. 

Gelelim İsmet Eker arkadaşımızın mütalea-
larma; yanlış bir istikamete gidildi dediler. 
Makamı Riyaset reye koydu. Çünkü Teşkilâtı 
esasiye kanununda «Tağyir, tebdil» tabiri var
dır. Bir idam mazbatası okunduğu zaman, o 
idam mazbatasının tasdikini istemiyen bir in
san, bir mebus arkadaş, Nizamnamei dahilî mu
cibince hangi yola müracaat edebilir? Kanun 
teklif etmek yoluna mı? Bunun formalitesi var
dır. B. M. Meclisi muhtelif kararlar da ittihaz 
eder. Bunların numuneleri Meclis tarafından çı
karılan kavanin mecmualarında mevcuttur. Mec
lisin, infaz için tasdik etmesi nasıl bir karar
sa bu mevzu üzerinde reye konan takrirle var
dığı netice de öylece karardır. Bir taraf için 
karar oluyor da öbür taraf için neye karar olmu
yor? Bu bir tezat olur. Kavaidi mantıkiye ile 
de gayri kabili teliftir. Amelî olmaktan külli
yen ve tamamen müstebattır. Teşkilâtı esasiye 
kanununun 54 ncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarında - zabıtlar meydandadır - mevzubahs 
hususat, tahfif vesaireye müteallik 26 nci mad
de hükümleri ile mutezat değildir. O, doğrudan 
doğruya hukuku şahsiyeye aittir. Hukuku şah-
siyeye müteallik hususata, Meclis tarafından da
hi dokunulamayacağmı bildiren hükümdür. Ce
za ise hukuku ammeye taallûk eder. O maddenin 
hükmü buna şamil değildir. Ceza, Devlet tarafın 
dan verilmekte olduğundan, kuvvei icraiyenin 
nihaî kademesi olan B. M. Meclisi, Teşkilâtı esa-
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siyenin 26 ncı maddesi sarahatına göre buna ta
sarruf eder. Maruzatım budur. 

Adliye vekili Beyefendi hazretlerinin müta-
lealarına gelince; bendeniz mütalea olarak, bü
tün mahkemelerimizin adaletle çalıştıklarını ar-
zettim. Fakat bir mahkemenin böyle karar ver
mesi, nasıl yüksek merciin tetkikine mâni olunu
yorsa, onun gibi, vazifeten bunu tetkik eden ma
kam da bu tetkiki elbette yapar. Bununla Mec
lisi, Adliye ile tekabül ettirmek gibi bir vaziyet 
mevzubahs değildir. 

Kuvvei kazaiyenin, diğer kuvvetlerile teka
bül ettirilmesi gibi bir vaziyet mevzubahs de
ğildir. Tabiî avukatlara gelince, bir davada 
teknisiyenler bulunursa o dava daha iyi müda
faa edilir, daha iyi tavzih edilir. Yani avukat
lar da hâkimlerin birer yardımcrsıdır. Nitekim 
avukatlık kanununda avukatların hâkimlere bi
rer hukuku umumiye yardımcısı olduğu zikre
dilmiştir. Maruzatım budur. 

Asıl meseleye gelince, ben vazifemi yaptım, 
söyledim. Yüksek huzurunuzda vaziyeti teşrih 
ettim. Mazbata muharriri de dosya hakkında 
izahat verdiler, rey sizindir. Bendeniz vazifemi 
ifa ettim. Takririmin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Bize 
verilen bu mazbatadan bendenizin okuyup an
ladığım şudur. Burada deniliyor ki, dosyanın 
tetkikatı neticesinde ... Müteakip satırlarda ... 
Öldürdüğü sabit görülen ... Yine diğer satırlar
da ... Ölüm cezasının değiştirilmesini müstelzim 
bir sebep görülemediği ... Demekki bundan an
ladığımız şudur; Encümen suçu sabit gördük
leri gibi öldürmediğini de sabit görebilirlerdi. 

Mazbatanın ifadesinden anlaşıldığına göre, 
mahkemenin verdiği hüküm üzerine iyice tetki-
kat yapmışlar demektir. O halde o işe müda
hale etmişler demek oluyor. Ben hukuktan anla
madığım için, söylenen sözlerden ve cümlelerden 
şunu anlıyorum; diyorlar ki o dosyayı ve mah
kemenin verdiği kararı biz tetkik ediyoruz, 
eğer hakikaten mahkemenin dediği doğru ise 
biz de bunu asm diyoruz. Anladığım budur. 
Eğer anlıyamamış isem lütfen izah etsinler ve 
benim bu husustaki sözlerimi vukufsuzluğuma 
atfetsinler. 

ADLİYE E. M. M. ŞlNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — O fıkrayı okurken baş tarafmı da 
okumak lâzımdır. Bir fıkrayı okumakla anlaşıl
masına imkân yoktur. Biz diyoruz ki filân 
mahkemece bu sabit- olmuştur. Başı ile bera
ber sonu okununca tezahür eder. Herhalde ar
kadaşım da bunu tasdik ederler. 

Gelelim asıl meseleye; şunu izah edeyim ki 
benim verdiğim izahat dosyaya tamamile uy
gundur, Feridun Fikri Bey arkadaşımızın dediği 
gibi değildir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Benim verdi
ğim izahat doğrudur. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Değildir buyursunlar, kürsüye ge
lip hâdiseyi anlatsınlar, kendilerine derhal 
iltihak edeceğim. Çok rica ederim bir adam 
ölmüştür, yuvası tarumar olmuştur, içtimaî ada
let vardır orta yerde. Ya bizim başımıza gelsey
di bunun, bizde yapacağı reaksiyon ne dereceye 
kadar doğru olur? Vaka ufak bir muhitte ol
muştur. Oradaki hâkimlerin hiç birisinde te
reddüt yoktur. Taammüt vardır. Taammüt ise 
hukukî bir mefhum, hukukî bir vakıadır. Bu 
hususta ne muhitte, ne hâkimlerde ve ne de 
Temyiz mahkemesinde bir tereddüt kalmamıştır. 
Birinci mesele budur. Bendeniz gaddar bir 
adam gibi onun idamını istemiyorum, böyle bir 
şey düşünmiyorum... İddiam mahkeme kararları
na müdahale edemeyeceğimizdir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bana mı söy
lüyorsunuz... 

Ad. En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zongul
dak) — Hayır. Yüksek heyete hitaben mesele
yi izah için arzediyorum. Şimdi mesele şudur. 
Bu adam katildir. Siz de benim izahatımı teyit 
edeceksiniz. Zanetmiyorum ki benim bu izaha
tımı nakzeden bulunsun. Bu adam Sabri ile bu
luşmuş ikisi beraber rakı içmişler, ayrılmışlar. 
Tabanca sesi işitilmiş, vaka mahalline yirmi da
kika sonra gelinmiştir. Suç subut bulmuştur. 
Yoksa dedikleri gibi mahallin mahkemesi ile 
temyiz mahkemesi arasında muhalefet yoktur, 
mutabakat mevcuttur. 

Temyiz mahkemesindeki muhalefet sadece 
yaş meselesi dolayısile. Bu adamın yaşı hakkın
daki kararı hukuk mahkemesi vermiştir, halbu
ki ceza mahkemesinin vermesi lâzımdı. Sübut ba
kımından hiç ilişmemiştir. Diğer mühim bir me
sele de şudur; Muhittin Baha arkadaşımızın de
diği çok doğrudur. Ne itiraz eden arkadaşımın, 
ne de benim maruzatım kâfi değildir. İki sene 
devam eden bir dava muvacehesindeyiz, karşı
mızda ne de şahitler ne tarafeyn vardır, niçin 
maznuna iddia hakkı vermiyoruz, iki kelime ile 
takdiri delâil olur mu? Tam bir mahkeme gibi 
karar vermekliğimize imkân yoktur. Biz delâili 
takdir edemeyiz. Benim anladığıma göre, Feridun 
Fikri Bey de hem delâilin takdiri mevzubahs de
ğildir diyor, sonra da bu delâil zaiftir diye yirmi 
seneye indirilmesini istiyor. Eğer bu dava haki
katen bir mahkeme şeklinde görülücekse hiç ol
mazsa yirmi otuz celsemizi işgal eder. Yalnız ra
him ve şefkat kâfi değildir, vicdanî hareket ede
cek ve ölen adamların hukukunu sıyanet edecek
sek bunlarm bilinmesi icabeder. Bunları bilmi
yoruz. İsmet Beyin beyanatı çok ilmî, hukukî 
ve vakıalara mutabıktır. İş böyle olunca Adliye 
encümeni delilleri takdir etmemekle beraber bü
tün dosyayı baştan aşağı okudu. Eğer adlî hata 
derecesinde bir hata olduğuna kani olsaydı men-
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fi bir neticeye varırdı, hiç bir arkadaşınızın ka
til olmayana katil diyeceğini tasavvur eder mi
siniz? Tasavvur buyurur musunuz ki, bariz hata 
olursa bu tebarüz ettirilmesin. Bu zavallı fa
kir bir adamdır, burada hiç bir mantık 
yoktur diyorlar. Hangi cezaî işlerde mantık 
vardır? Mantıkla hareket eden adam gidip 
te kendisini katil cürmüne maruz bırakır 
mı? Demek ki bu zavallı adamı katil yap
mak için bütün mevzuatımız aleyhine harekete 
geçmiş. Sırf dosya üzerinde bir cinayet dava
sında tetkikat yapılabilir mi? Cezacı arkadaş
lar çıksın söylesinler. Her yerde aslolan bütün 

hâkimlerin davanın bütün safhalarına iştirak et
mesidir, bir çok yerlerde cinayet davasının bir 
celsesinde bulunmayan karara iştirak edemez. 
Çünkü o mesele hakkında karar verecek dere
cede tenevvür etmiş sayılmaz. Bunlar çok basit 
hakikatlar olduğu için tebarüz ettirmeğe lüzum 
bile görmedim. Not alarak bir davanın haklı, 
haksız olduğunu kestirmek imkân haricindedir. 
O not alarmı intibaıdır. İddia ettikleri gibi bu 
kadar zaif delillerle bir adam idam sehpasına 
kadar götürülmüş ise demek ki şu bütün gü
zel kanunlarımız, ki bazılarını toptan kabul et
tik, en basit ve iptidaî teminatı ihtiva etmektedir. 
Böyle bir vaziyet katiyen 3^oktur arkadaşlar. Bu 
adam, bu suçun tamamile failidir yapmıştır. 
Eğer arkadaşlarımın bir tereddüdü varsa lüt
fen bana sual irat etsinler, dosya yanımdadır, 
notlarım vardır. Filvaki bu, tamamile rüyete 
müstenit bir vaka değildir. Fakat esbabı subu-
tiye vardır. Normal bir adam daima tertibat 
alır, bum diye silâhını atıp herkesin gözü önün
de adam öldürmez. İşte bu esbabı subutiyenin 
birbirine eklenmesidir ki mahkemenin kanaati 
tahassül eder. Bu kanaate Tamyiz mahkemesi 
dahi müdahale edemez. Çünkü bu kanaat onun 
vicdanında uyanan bir şeydir. Tamamile derunî 
ve ruhî bir halettir; meselâ bir adam diğer biri
sini öldürmüş ve bunu beş kişi görmüştür bile 
deseler ben diyebilirim ki, nasıl olur, bu beni as
la ikna edemez, çünkü bu, ya bir tertiptir, ya 
da bu adam delidir. Bu, şuurun derunî bir re
aksiyonudur. Amma bu vaka böyle değildir. 
Tasavvur buyurur musunuz, bir adlî hata olsun 
da biz ille mahkeme böyle demiştir diye ona gö
re hüküm verelim? Arkadaşlarımın kanaati 
şayanı hürmettir, fakat encümende onların inti
baı yoktur. Lütfen bana desinler ki, bu delil za
yıftır, ben o delilin zayıf olmadığını söyliyeyim. 

Affmızı rica ederim, lâfı uzattım. Fakat ni
hayet içtimaî bir vaziyet karşısındayız. Böyle bir 
adam elini kolunu sallayıp köyüne döndüğü za
man diğer ailenin üzerinde ne tesir yapar? Kan 
davalarının sebebi nedir? Heyeti içtimaiyenin 
yapamadığını gidip kendisi yapıyor ve bu bir 
şeref borcu diye, Evlâttan ahfada sürüp gidi
yor. Bu itibarla mesele bizim kanaatimize göre 

sabittir, tasvip buyurursanız bu mazbatanın ka
bulünü rica ederim. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Efendim; 
iki ayrı hukukî temayül var. Her ikisinin de le
hinde, aleyhinde oldukça tafsilâtlı mütalealar 
dinledik. Bendeniz ne şu, ne de bu nokta üzerin
de ayrıca maruzatta bulunmak istemiyorum. Yal
nız kazaî istiklâliyet esası üzerine o tez üzerin
de beyanatta bulunan arkadaşlarımın o esasa 
tezat teşkil eden bir noktayi huzurunuzda teba
rüz ettirmek istiyordum. Doktor arkadaşım 
benden evvel bunu tasrih ettiler. Fakat Mazba
ta muharriri arkadaşımız yalnız bir fıkrayi de
ğil mazbatayi baştan aşağı okumak lâzımdır de
diler. Bir hüküm verebilmek için bunu huzuru
nuzda kısaca arzedeceğim: Aşağı yukarı kelime
leri bile değişmiyen bu ölüm cezası mazbataları
nın bir fıkrası şudur: «Ölüm cezasının değişti
rilmesini müstelzim bir sebep görülemediğinden 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince bu cezanın infazına karar verilmesi » 

Şimdi meseleyi basite irca edersek, ölüm ce
zasının değiştirilmesini müstelzim bir sebep gö
rülemedi demekle encümen bunun aksi olarak 
tetkikat neticesinde ölüm cezasının değiştirilme
sini müstezlim bir sebep görüldü demek ihtima
lini de kabul ediyor. Mefhumu muhalif budur. 
Şu halde Adliye encümeninin tetkikatı ölüm 
cezasının değiştirilmesini müstelzim nokta üze
rinde tekasüf ediyor ve bu, kendiliğinden bizim 
kaza sultası istiklâlinin üzerinde titizlikle bir 
tarafta dururken, Adliye encümeni takip ettiği 
bu tetkik yolile bu esası nakız bir yola gitmiş
tir. Acaba mazbata muharriri arkadaşımız maz
batanın tamamını okumakla bu fıkra hükmünü 
değiştiren ikinci bir fıkra bulacağımıza kani mi
dirler ki, tamamını okumamızı istiyorlar? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Cevap vereceğiz. 

BEKiR HALELİ (Devamla) — Kaldıki, ek
seriyetle bu mazbatalarda bir de doğrudan doğ
ruya Ceza kanununun maddei mahsusasına uy
gunluğu ayrıca tasrih ediliyor. Hem tatbik edi
len cezanın kanundaki filân maddeye uygun
luğu tasrih ediliyor, aynı zamanda karara va
rırken, bu adam hakkında verilen ölüm ceza
sını değiştirecek bir sebep görülmediği zikredi
liyor, Şu halde tetkikat neticesinde, ölüm ceza
sının değiştirilmesini müstelzim bir şeklin bu
lunması ihtimali de olabilir. Bu mütezat ciheti 
huzurunuzda tebarüz ettirmek istiyorum. Maru
zatım bundan ibarettir. 

İSMAİL MEMET UĞUR (Sivas) — Efen
dim, bendeniz de idama mahkûm olan katiller 
lehinde söz söyliyen arkadaşlardan bir şey sora
cağını. Bu vatanda keyfî adam öldürüp ağır ce
zaya çarpılıpta cezasını çekmiş ondan sonra İs
lahı nefsedip memlekete hayırlı olmuş adam gör-
dünüzmü? (Doğru sesleri) Siz şehirde oturuyor
sunuz, mahkûmiyetten çıktıktan sonra, köye dö-
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nenlere bakın nasıl kafa tutuyor. Eğer biz her 
adam öldüreni, hayırlı evlâdı vatanı öldüreni 
bu kürsüden kurtarmak yoluna gidersek fena 
bir yola gitmiş oluruz. 

Bir şey daha soracağım. Ya öldüreni düşü
nüyorsunuz da ölenin yetim çocuklarını düşün
müyor musunuz? Çok rica ederim, fena adam bu 
memlekette yaşamaz, yaşamamalıdır. (Bravo 
sesleri). 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Mazbata muharriri arkadaşımız, benim, Saidin 
vaziyeti hakkındaki söylediklerimin dosyaya uy
gun olmadığı intibaını verecek bir tarzda beya
natta bulundular. Halbuki hâdise tamamile tas
vir ettiğim şekildedir. Kendileri yalnız buna, Sa
idin musamere esnasında ayağa kalkmasını ve 
orada bulunduğunu göstermesi kabilinden olan 
tasniî şekildeki vaziyetin aleyhinde olduğunu 
ilâve etmekten başka bir şev söylemediler. Ben
denizin dediğim şudur. Hâdise vuku bulduktan 
sonra Said hatıra gelmemiştir..Doğrudan doğru
ya bu işle alâkadar kimseler tutulmuşlardır. On
dan sonra hâdise ortaya çıkmıştır. Ben bunu te
barüz ettirdim. Buna muhalif bir mütalea da 
kendileri dermeyan ettiler. Said niçin şunu yap
mış, bunu yapmış. Efendim ceza mahkemesi hu 
zuruna düşen bir insan kendisini müdafaa sade 
dinde bir takım harekâtta bulunabilir. Bu hare
kât onun suiniyetini, mücrimiyetini isbata de
lil olamaz. Rüyet meselesi dediler. Ben bu ni
yete behemehal şahit demiyorum. Fakat aşağı 
yukarı sureti katiyede, failin bu fiile alâkasını 
isbat edecek, husumet gibi, hâdisenin icrası 
gibi bir takım anasırın da mevcut olması lâzım
dır. Mahkemei temyiz ile mahallî mahkeme 
arasında tezat yoktur diyorlar. Soruyorum, Be
hemehal teammüt yoktur demişler mi, deme
mişler mi? Demişlerse 20 seneye mahkûm et
mişler midir? Bendeniz de tetkik ettim. Te
ammüt yoktur. Nasıl oluyor da Mahkemei tem
yizin nakzı üzerine sonradan idama mahkûm 
etmiştir. Binaenaleyh bu suretle iki mahkeme 
arasında noktai nazar farkı olmuyor mu?. 

Arkadaşlar, mazbataları, şunu bunu tetkik 
ile gözümüze ilişen bir şey o olursa bunu vicdanî 
bir kanaat ve vazife olarak burada arzetmekte 
ne gibi bir zarar vardır? 

Sonra Sabrinin vaziyetini tetkik ettik, bizim 
aradığımız takdiri delâil şudur, budur diyor
lar. Bunların hiç birisi mevzubahs değildir. 
Mevzubahs olan nokta, karşımıza çıkmış bir 
vazife var. O vazifeyi ifa ederken tetkik edi
yoruz. Tetkik ederken kollarımızı, ellerimizi, 
dimağımızı, mantığımızı bağlayıp şunu gö
rüp bunu görmemezlik nasıl edebi lirz. Mesele 
sarihtir, vazıhtır, yeni bir delil ilâve etmiş de
ğillerdir. Beni kürsüye davet ettiler. Hâdiseyi 
yine izah ediyorum; Saidin aleyhinde olarak 

söylenen şeylerde, teselsülen, Sait şöyle yap
mıştır, bunu yapmıştır diye katı bir ifade yok
tur. Falan yerde, sabuncu dükkânında bu
lunmuş, oturmakta iken kendisini korumak 
için aldığı tertibat Saidin aleyhine kullanılıyor. 
Mütezat olan nokta budur. Sait şunu yapmış, 
bunu yapmış, madamki ayağa kalktı, müc
rim odur. Bunu diyemem. Mesele budur. Bu 
itibarla biz affedelim meselesi de mevzubahs 
değildir. Teşkilâtı esasiyenin 26 ncı maddesi 
mucibince, Büyük Millet Meclisi tahfif hakkını 
istimal ederek biz bu cezayı tahfif ediyoruz. 
Bu kadar tereddüdü vicdaniyi mucip olan bir 
vaziyet karşısında, nakabili telâfi olan bir ce
zayı, salâhiyetine istinaden Büyük Millet Mec
lisi tahfif ediyor. Bundan basit, bundan doğ
ru bir şey olamaz. İsmail arkadaşımız, acı
yorsunuz dediler. Efendim, biz burada yetmiş 
dosya tetkik etmişizdir. Bunların yalnız iki
sinde ihtilâf hâsıl olmuştur. İdama karar ve
rirken pekâla verelim. Fakat size karşı ve
bal deruhde ediyoruz. Herkes vazifesini anla
dığı gibi ifa eder. Yetmiş dosyadan 68 inde 
idama karar verdik, infaz ettik. İki tanesinde 
tereddüt ettik. Tereddüt etmiyeceksin; bu, 
olmaz. Bunu menedecek bir kuvvet yoktur. 
Buna saik kendi vicdanımdır. Bizim salâhiyeti 
kanuniyemiz vardır, onu istimal ediyoruz. 
Kimsenin tesiri altında değiliz. Kendi kanaati
mizin sahibiyiz. Adliye böyle karar vermiş. 
Bir merciin benim kararımı bozması beni alâ
kadar etmez. Hâkim deyince bu mücerret bir 
şahsiyettir. Benden bahsederken hâkim dava
nın içine girerek alâkalanmaz. 

Refet ve merhamet hislerile hareket etmiyo
rum. Sebep ne? Kimin namına merhamet? Böy
le bir hareket yapmış olsam hata etmiş olurum. 
Acırım, maktul kadına daha ziyade acırım. 
Fakat beri taraftan katî olarak, vicdanî kanaat 
sahibi olarak ben şahsım namına arzediyorum. 
Herkes vicdanî kanaatini arzeder. Bunda hissî 
hiç bir şey yoktur. Bütün sözlerim objektif
tir. Ben tamamile kanaatimi arzediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Arka
daşlar, üç saattir devam eden bu müzakere İkin
ci Büyük Millet Meclisinde saatlerce, günlerce, 
devam etmişti. Arzu buyuranlar İkinci Büyük 
Millet Meclisinin zabıtlarına müracaat etsin. 
Orada karara iktiran etmiştir. Karar da şudur: 
O uzun müzakerelerde denilmiştir ki, biz de Pa
dişah yoktur, Reisicumhura da veremeyiz, hu
kuku hükümraniyi yalnız Millet Meclisine ver
dik denmiştir. Binaenaleyh, hukuku hükümra-
niye ait olan bu gibi idam cezalarının infazı da 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir, fa
kat Büyük Millet Meclisine verilen 
idam cezaları için o zaman da ayni suretle mü
nakaşalar cereyan etmiştir. Denilmiştir M, 
idarî, siyasî, içtimaî cezalar olursa Meclis o za-
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man ya tahfif eder veya teşdit eder, şunu ya
par, bunu yapar; amma mahkemenin delâilini 
tetkik etmez. Bakın zabıtlara. İhtiyarım amma, 
hafızam yerindedir. Eğer mahkemenin delâili
ni tetkika kalkarsak biz o zaman Temyiz mahke
mesi, Temyiz mahkemesi de bizim madunumuz
da bir mahkeme olur, denilmiştir. 

Sonra şunu da gördüm, demindenberi vari
yet şudur : İki tarafın avukatları çıkmış, biri 
katili biri avukatları müdafaa ediyor, biz de 
heyeti hâkime. Bunu demindenberi niye söyle
medin diyeceksiniz. Belki bir şey öğrenirim di
ye bekledim. Bir taraf şu katil asılsın, bir ta
raf asılmasın diyor. 

Şimdi biz katili affediyoruz. Güzel. Yarın 
maktulün avukatını çağıralım veresenin hak
kını da o müdafaa etsin. Burası mahkeme mi? 
Eğer delâili tetkika kalkarsak ki, tetkik edil
mez diye karar vardır, şimdiki Temyiz mah
kemesi istinaf, bizde Temyiz mahkemesi oluruz. 
İkinci Meclisin mukarreratmı arzu eden arka
daşlar zabıtlardan okur. Bu mesele orada halle
dilmiştir. Beyhude yere halletmeğe uğraşmak 
abestir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bu 
Saidin işinde bendeniz Feridun Fikri Beyle 
hemfikir değilim. Yani bu adama başka türlü 
muamele etmek lâzımdır, dediler. Fakat böyle 
sipariş üzerine adam öldürmek ... yani kendisi
nin bu işte hiç bir alış verişi yoktur. Feridun 
Fikri bu adamın bu işi yaptığı şüphelidir di
yor. Bendenizce, bu adamın tecridi lâzımdır, 
yahut, ne bileyim, münasipse cezasını 25 seneye 
indirin dedim. 

Siz geliyorsunuz, bonservisinizi gösteriyor
sunuz, gidip adamı öldürüyorsunuz. Böyle 
bir şeyi akıllı bir adam yapmaz, meşkûktür. 
Bendeniz tıbbı adlice bunu söyledim. İkinci bir 
nokta var, karışmağa hakkım var, içtimaî ta
babet hocalığı ettim. O da nedir? 

İsmet Beyin söylediği gayet doğrudur. Kan-
sunun dediği de doğrudur, ikinci Meclisin kara
rı da yerindedir. Mahkemeye Fatma, Ayşe, 
Memet gelir dinlenir, ifadeleri kâğıda geçer. 
Fakat mahkemenin bir de atmosferi vardır. 
Havası vardır. O hava kâğıda nakledilemez. Bi
naenaleyh hâkimlerin şahsî kanaati, İsmet Bey 
şahsî vicdanı dedi ve ondan öte vicdan yoktur 
dedi. Hâkimlerin bozukluğu vesairesi mevzu-
bahs değildir. Hâkimlerin iktidarsızlığından, 
köylerde yapılan dalavere, yalancılık, karpuz 
kabuğu koymak ... Demin bir arkadaşım, siz 
şehirde oturuyorsunuz, köylerde bulunmuyorsu
nuz, bazı adamlar haksız olarak asılıyor dedi. 
(O başka iş sesleri). Ne söyliyelim, beşerî ve
sait mahduttur, binaenaleyh tekrar rica ediyo
rum, bu münakaşa burada tereddi etmiştir. 
(Gülüşmeler). Teşkilâtı esasiye kanunu muci
bince bu revişte biz katiyen çalışamayız. Adliye 

encümeninde Feridun Fikri B. ve biz 3 - 4 kişi 
aykırı konuştuk. Bir kerre encümende akalliyet-
teyiz. Sonra da Temyizde akalliyetteyiz, on
dan sonra ceza mahkemesinde akalliyelteyız, 
bu akalliyet ekseriyetini hesap edecek olursak 
60 da bir eder. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Neyi müdafaa 
ediyorsunuz? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Akalliyette olduğumuzu kabul ediyorum, ben 
de akalliyettenim diyorum, haksız olduğumuzu 
kabul ediyorum. (Alkışlar). 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Müna
kaşanın incelenecek bir noktası var. Diyorlar 
ki; delil hâkimler tarafından dinlenir, ve o de
liller üzerinde hâkim hükmünü verir, tetkikat 
üzerine hüküm verilmez, o doğru bir şey değil
dir. Bu, gayet doğrudur. Hakikaten hâkim 
drekt delil üzerinde hüküm vermelidir. Yani 
alenî ve şifahî mahkemede bütün deliller or
taya dökülür. Bütün itirazî deliller ortaya sü
rülür, münakaşa edilir, tefsir edilir ve hâkim 
de ondan bir intiba edinir, onun üzerinde hü
küm verilir. Amma bizde böyle midir?. Bizim 
nüfusumuz ucuza satılır, insanların kıymeti 
ucuzdur. 

Bizim mahkemelerde bu gün şu delil oku
nur, yalan yanlış bir zabıt tutulur, ondan 
sonra diğer bir celseye atılır. Bir hafta, on 
beş, yirmi gün sonra yine gelirler, yine eski 
zabıt okunur. Bu defa o zabıt üzerine mahke
me cereyan eder. Neticede endirekt deliller, 
bilvasıta deliller üzerinde hüküm verilir. Son
ra bizim mahkemelerimiz (Hafif gürültüler...), 
müsaade buyurunuz, asıl lâzım olan noktaya 
geleceğim, bizim mahkemelerimiz üç kişiden 
mürekkep mahkemelerdir. İki kişi ile idam hük
mü verir. Dünyanın hiç bir yerinde görülme
miş şey. Bir vatandaş, bir insan sıfatını haiz 
bir vatandaş iki kişinin reyile idam edilsin. 
İngilterede bir büyük jüri vardır, itham jü
risi, 12 kişi ile itham edebilir. İtham ettikten 
sonra hüküm jürisine gider. Bu jüri de se
kiz azadan mürekkeptir. Yani 20 hâkimin, 20 
vatandaşın reyi lâzımdır, bir adamın aleyhine 
hüküm vermek için, Fransada 13 - 14 kişi lâ
zımdır. Biz de ise iki kişi. Binaenaleyh veri
len hükümlerimiz esasen biraz zaiftir ve bizim 
vatandaşlarımızın kıymeti üzerinde iyi düşün-
memekliğimiz neticesidir. Şimdi bundan mak
sadım, yani verilen hükümlerde bir hatayi 
adlî bulunması ihtimali pek yakmdır. 

Meclisin salâhiyetine gelince; Meclisin sa
lâhiyeti, hukuku hükümraniyi haiz olması iti-
barile, Hükümdarın haiz olduğu salâhiyettir. 
Şu halde Hükümdara verilen bu hüküm, bu 
hak ne içindir? Çünkü derecatı adliyeden geç
miştir. Mahkemelerin hükümlerine hiç bir iti
raz kalmaz. Nihayet emri muktazi bir hüküm 
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almak için Hükümdara arzolunur. Bir vatan
daşın hayatının ifnası, bir vatandaşın idamı 
mevzubahstir. Nasıl, bunun için ne emreder
siniz, denilir. Hükümdarın burada yapacağı iş, 
bu idam hükmü bütün derecatı adliyeden geç
miş midir, itiraz ve sairenin, garaz ve hatiei 
adliyenin mevcut olup olmamasıdır. Mevcut 
ise bu insanın bir hataya kurban gitmemesi 
Hükümdarın arayacağı şeydir. Binaenaleyh, 
bir Hükümdar ilâmın infazı emrini vermezden 
evvel ilâmın dosyalarını tetkik eder veya etti
rir, eğer zerre kadar bir hatiei adliye ihtima
li şaibesi, hata mevcut olduğunu zannettiren 
bir ihtimal bulunursa onun cezasını tahfif eder. 
Hükümdara verilen bu hak, bir hatiei adliyeye 
bir insanın kurban gitmemesi içindir. Gayri-
kabili telâfi olan, hiç bir vakit iadesi mümkün 
olmayan ve kendimizin yapamryacağımız, bah-
şedemiyeceğimiz hayatı bir adamm elinden al
mak için bu hemen asılsın demez. Bu, hatiei 
adliyeyi ıslah etmenin bir tarikidir. Hüküm
darın af ve tahfif salâhiyetine müracaat etmek 
kaziyesidir, Burada yapılan iş Mahkemei tem
yizin tetkik etiği ilâm değildir. Burada yapı
lacak iş o ilâmm kanuna muvafık veya ademi 
muvafık olduğu keyfiyeti değildir. Burada 
bir hata ihtimali var mıdır, yok mudur? Bu 
hata ile bir adam kurban gidecek mi, gitmi-
yecek mi? O hataya bu adam niçin kurban git
sin, demek hatiei adliyeyi tahfif ile düzelt
mektir. Mahkemei temyiz hüküm vermiş, 
kesbi katiyet etmiş olabilir. Hüküm kesbi ka
tiyet eder. Fakat bir hatiei adliye mevcut ol
duğunu hakkı hükümraniyi haiz olan Meclis 
görürse onun tahfifine gidebilir. Binaenaleyh, 
Meclisi Âliniz bir hatiei adliye mevcut olduğu 
zihabmda ise bu cezayı tahfif etmek hakkı sa-
rihinizdir. (Bravo sesleri). 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Muhterem 
profösörün ceza işlerinin, bilhassa idam hüküm
lerinin mahkemelerde ne suretle verildiği hak
kındaki beyanatına asla iştirak etmiyeceğim. 
8 sene bu vazifeyi yapmış olan bir arkadaşınız 
sıfatile yakinen biliyorum, buradaki arkadaş
lar da pek iyi bilirler ki, mahkemelerimiz ve 
kanunlarımız idam gibi ağır bir hâdise kar
şısında maznuna kuvvetli teminat hükümleri 
koymuştur. Mahkemelerimiz bu gibi hüküm
leri verirken fevkalâde hassas davranırlar. 
Ehlivukuf dinlenir, muhtelif keşifler yapılır, 
inceden inceye tetkik edilir ve mahkeme kara
rını verir. Ondan sonra işin ikinci safhası baş
lar, mahkûm istesin istemesin resen temyiz 
edilir. Temyiz mahkemesi ekser ahvalde ufak 
şekil hatalarından dolayı dahi nakzeder. Bir 
misal arzedeyim: 40 yaşında bir adam, nüfus 
tezkeresi dosyasına konmamıştır diye nakzet
miş; nüfus tezkeresini bulunuz, suretini dosya
sına koyunuz, ondan sonra tasdik edelim de
miştir. Görülüyor ki, en basit bir sebeble dahi 

nakzedilmektedir. Binaenaleyh iki kişilik bir 
ekseriyetile bir adamın izalei vücuduna gidili
yor, insan hayatı gayet ucuzdur, mütalealan-
na aflerine mağruren iştirak etmiyeceğim. (Hiç 
birimiz sesleri). Tatbikattan gelmiş bir araka-
daşınızım. Adliyecihazımızın işlemesi vasat bir 
seviyede olabilir, memleketin umumî seviyesi
ne uygun olabilir. Fakat ceza işlerinde, bilhas
sa idam işlerinde hassasiyet fevkalâdedir. 
Adliye encümenindeki dosyalar gösteriyor M, 
her idam hükmü lâakal üç dört nakızdan sonra 
tasdik edilmektedir. Binaenaleyh şimdiye 
kadar bir haksızlık olduğunu ve bu hususta bir 
hatayı adlî yapıldığını zannetmiyorum. Ola
bilir, fakat ben olduğunu zannetmiyorum. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Arkadaşlar, Yusuf Ziya Bey arka
daşımızın buradaki beyanatlarına Ali Riza Bey 
cevap verdiler. Yalnız bir iki noktaya ben
deniz de temas etmek istiyorum. Dediler ki, 
şöyle böyle tutulan bir zabıttır. Bugün, temin 
ederim İri söyle böyle tutulan zabıt yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Uydurma dedi. 
ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 

(Devamla) — Hatta belki uydurma dediler. 
îyi anlayamadım. Bir kerre her davada olduğu 
gibi idam cezasını istilzam edecek derecede 
ağır cürümlerin mahkemesi mahkemelerde fev
kalâde itina ile cereyan etmektedir. 

Mahkemelerde şahitlerin ifadesini okumak 
eskiden mevcuttu. Fakat mahkemelerimiz alenî 
bir şekilde cereyan ediyor. Şahitlerin ifadesini 
okumağa bu günkü usulümüz müsait değildir. 

Hatayı adliden bahsettiler. Bu günkü usul 
kanunumuz tekmil adlî hataların tashihine 
müsaittir. Bu adlî hataları Meclis değil, Adliye 
kendi teşkilâtında ıslah eder. 

Jüriden bahsettiler. Bu gün îngiltereyi is
tisna edecek olursak jüri Avrupanın her tara
fında iflâs etmiştir. Jürinin sebebiyet verdiği 
iskandaller jürinin terkedilmesini mucip ol
muştur. Bir çok memleketlerde müntehap ze
vat halinde değil mahkeme şeklinde reye işti
rak ediyorlar. Hatta «Echevinage» olan bu 
usulü de beğenmiyorlar . 

Son defa okuduğum bir tetkikte, Türk mah
kemelerini misal olarak gösteriyorlar. Türk 
mahkemeleri mükemmel profesyonel hâkimler
den mürekkeptir. Bu, büyük teminat veriyor 
Ve bunu Devlet mahkemesi tesmiye edip bir çok 
methü sitayişte bulunuyorlar. Binaenaleyh böyle 
iki kişinin reyile idam cezası veriliyor diye, bu
rada adlî muameleleri böyle hafif göstermelerini 
bendeniz kabul edemem. Bu fikirlerine iştirak 
etmiyorum. Beyanatım bundan ibarettir. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Adliye 
vekili Beyefendi vazifesini yaptı. Çünkü bura
da adliyeye taallûk eden hususatta cevap ver
mek vaziyetinde idi. Fakat acaba inkâr edebi-
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lirler mi ki, delil direkt olmadıkça verilen hü
küm doğru olmaz. Doğrudan doğruya delile ıt
tıla, delili gözile görerek, kulağile işiterek hü
küm vermek, ondan aldığı intiba ile, kanaate 
göre hüküm vermek lâzım olduğunu inkâr ede
bilirler mi? Bizim tarzı muhakememiz acaba 
direkt delile mi dayanıyor, yoksa endirekt deli
le mi? Bakınız endirekt olduğunu ispat ede
yim size. Mahkeme teşekkül eder, müddeiumumi 
iddiasını dermeyan eder, bir şahit çağırılır, şa
hit sehadetini eder, diğer şahit gelmemiştir, mah
kemede o şahidin ifadesi zaptolunur. Zaptolu-
nan ifadeler acaba hâkimin üzerinde tesir yapa
cak mı?.. Çünkü şahitler istima olunurken hâ
kim onu isticvap eder, vaziyeti tetkik eder, en 
ince noktalarını aramağa çalışır. Bu ânâtı hiç 
bir vakit zabıt ihtiva edemez. Zabıt yalnız ifa-
datm hulâsasını, kaba taslağını zapteder, kalır. 
20 gün sonra tekrar şahit gelir, yine ayni suret
le onun şahadetini dinler, bir zabıt hulâsası 
yapar. Mesele üçüncü bir celseye kalır. Onda 
da aynen böyle olur. Hâkimin şahidi dinlerken 
aldığı intibalardan hiç biri kalmaz. Ceza dava
ları tek bir muhakemede, ayni günde hitam bul
ması lâzımgelen mahkemelerdir. Bu suretle 
şahitlerden alman intibalarla, lehte ve aleyhte 
söylenen sözlerle şahadeti olduğu gibi takdir et
mek lâzımgelir. Halbuki onlar geçip gittikten 
sonra ve zabıt üzerinde bir kaç kelime hulâsa 
yazıldıktan sonra bütün ânâtm hepsi kaybolu
yor. Zaten şahadet keyfiyetinde, istima keyfi
yetinde hatırda kalan kaba taslakların asılla
rı, bütün ânât zamanla silindiği gibi bu ânât ta 
siliniyor. Endirekt delil denilen de budur. Hâ
kim onu ayni dakikada dinlemiş, o dakikada 
isticvap etmiş, o dakikada tahlil etmiş, tetkik 
etmiş, o dakikada lehte, aleyhte söylenen sözleri 
istima etmiştir, kararını da hâkim o intiba 
üzerine vermesi lâzımdır. Binaenaleyh bizde 
endirekt deliller üzerine hüküm veriliyor. Bunu 
inkâr edebilirler mi? Fazla söylemiyeceğim. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Arkadaşlar; böyle teferruat üze
rine Heyeti celilenizi işgal ettiğimden dolayı 
affmızı rica ederim, Şahitlerin bir celsede ge
lip şehadet etmeleri kanunumuzda asildir. Fa
kat fevkalâde ahvalde, dedikleri gibi, 20 gün 
değil, bir hafta talik edilebilir ve şahit gelir, 
zaten ekseriyet gelmiştir. Hâkim intibaını hasıl 
etmiştir. Onun da şahadetini dinleyerek hük
münü verir. Hiç 20 gün, bir ay fasılalı mahke
meler yoktur. 

MAZHAR MÜFID KANSU (Çoruh) — Reis 
Bey bunlar saded haricidir. 

ADLtYE En. M. M. ŞÎNASI DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; bendeniz mazbata hakkın
da Bekir Kaleli arkadaşımıza cevap vereceğim. 
Bir defa oradaki ifade tamamen mahkemedeki 
tetkikata matuftur. 350 nci maddenin 4 ncü 

bendine tevfikan ceza verilmiştir diyo
ruz ve buna Encümenimizde bu hususta 
cereyan eden müzakere neticesinde.... Kelime
lerini ilâve ediyoruz mazbatayı dikkatle 
okurlarsa bu mana vuzuhla anlaşılır. 

ikinci noktaya gelince; diyorlar ki (Peki so
nunda cezanın değiştirilmesini mucip bir sebep 
görülememiştir dediğimize göre demek ki değiş
tirebilirsiniz) Evet, cezayı değiştirebiliriz. 
Fakat delillerin takdiri sebebile değil, siyasî, 
içtimaî veya beşerî mülâhazalarla. Tabiî bu ba
kımdan mazbatada bir tezat yoktur. Dikkatle 
okunması kâfidir. Hiç birimiz değiştiremeyiz di
ye iddiada bulunmuş değiliz. Delâilin takdiri se
bebile değiştiremeyiz. Mazbatanın ifadesi gayet 
vazıhtır. Şimdi gelelim diğer meseleye. Biraz 
önce arzetmiştim ki ; mahkeme gibi tetkikat ya
pılamaz. Mazhar Müfit arkadaşımız bu nokta
dan haklıdır. Yalnız her ikimize de avukat dedi 
bu ifade yanlıştır, nihayet benim vaziyetim 
burada olsa olsa müddeiumumi vaziyetidir. (Gü
lüşmeler) Bu doğrudur. Fakat ben cevap ver
memiş olursam yüksek heyetinizde şöyle bir 
intiba hasıl olacak: Hakikaten bir zavallı, idam 
sehpasına boş yere gönderiliyor, Feridun Fik
ri Bey arkadaşımız bunu iddia ediyor. Halbuki 
kendisinin söylediği gibi bu adam bir zavallı 
değildir. 

Bu adam ne zengindir, ne de ötekinden fa
kir. Ancak onun dostudur. Sen yaparsan an
laşılır, bu işi ben yapayım demiştir. Bundan 
sonra gitmiş gözetlemiş, adam görünce çekilmiş. 
İkinci defa gitmiştir. İzler tesbit edilmiştir, 
tabanca almıştır. Yalnız vururken görülmemiş
tir. Daha nasıl olur? Bundan daha kuvvetli de
lil kabili tasavvur mudur? Bendenizin bu taf
silâta girmekten maksadım, meselenin müphem 
tarafı kalmaması içindir. Kendilerine söylemi
yorum, tetkik etmek haklarıdır. Fakat şu ci
hette tereddüdümüz var densin, burada izale 
edeyim. Tekrar söyliyorum, şüphe neye istinat 
ediyor?. Takdiri delâile istinat ediyor. Hakikati 
halde Ferudun Bey takdiri delâile girişmekle 
beraber bunu itiraf etmek istemiyor. Elde edi
len delâil zaiftir demek, takdiri delâili kabul 
etmek demektir. Bu masum ise yirmi sene mah
kûmiyeti niçin veriyoruz? İşte asıl o zaman vic
danî ıstırap çekmesi lâzımgelir. Bu itibarla zu
lüm kelimesini kullandım. Eğer tereddütleri 
varsa şudur diye vazıhan söylesinler, bende
niz de arzedeyim. Tereddüdü mucip hiç bir 
nokta yoktur, ısrar mahiyetinde telâkki buyu-
rulmamasmı rica ederim. Mesele tavazzuh et
sin. Yine siz nasıl karar verirseniz tabiî öyle 
olur. 

BEKİR KALELİ (Gaziantep) — Mazbata
da dermeyan ettiğiniz mütaleatm makûsu ola
rak bir mütaleada da encümen bulunabilirdi. 
Yani ölüm cezasının değiştirilmesini mucip bir 

i sebep görülmediğinden dendiği gibi görüldü-
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günden de diyebilirdiniz. Yani bir tarafın id
diası üzerine içtimaî, siyasî ve idarî bir sebebe 
dayanır, yahut doğrudan doğruya kanuna 
muhalif yahut, bir hatıei adliye mevzuudur. 
Encümenin tetkiki, içtimaî, siyasî, idarî bir 
nokta üzerinde mi, yoksa tetkikatmız kanuna 
mutabakatsızlık ve hatıei adliyeye mi girer? 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bunu müteaddit defalar ar-
zetmiştim. Madam ki istiyorlar, tekrar arzede-
yim. 

Encümen delillerin takdirine girişemez. Şu 
halde neye istinat ediyorsunuz diye sual sorsam 
ne diye cevap verecek dediler, bir idam hükmü
nün infaz edilmemesini istilzam eden siyasî ve
ya içtimaî mülâhazalara bir çok misaller getiri
lebilir. Fakat asla. Delâil takdiri dolayısile bir 
değişiklik yapılamaz. Meselâ, bir arkadaşımız 
kalkıp ta deseydi ki ... (Kâfi kâfi, vaziyet anla
şıldı sesleri). 

REİS — Feridun Fikri Beyin takririni oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Sait hakkındaki idam hükmünün yirmi sene 

ağır hapse tahvilini arz ve teklif ederim. 
Bingöl 

Feridun Fikri 

(Ret ret sesleri). 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Takririm an

laşılmadı. Tekrar okunsun. 
REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Feridun Fikri Beyin Sait hakkındaki tak

riri tekrar okundu). 
REİS — Takriri yüksek takdirinize arzedi-

yorum. Takriri nazarı itibara alanlar ... Nazarı 
itibara almayanlar ... Takrir nazarı itibara alın
mamıştır. 

Şimdi mazbatayı yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mazbata 
kabul edilmiştir. 

Efendim, Refik Şevket Bey bundan evvelki 
mazbata hakkında, Mecliste nisap bulunmadı
ğını, binaenaleyh takririn yeniden reye konul
masını beyan buyurdular. Fakat kâtip bey ar
kadaşlara saydırdım. Aza mevcudu 270 olarak 
tesbit edilmiştir. Buna göre mevcudun ekseri-
yetile takrir kabul edilmiştir. Binaenaleyh tek
rar reye arzedemem. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey. 
REİS — Mesele bitti. 
3 — İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümn mazba
tası (3/363) [1] 

[1] 276 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

4 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşmaya merbut 
(V.) listesindeki meyan kökü kontenjanının 
meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında te
ati olunan notaların tasdikına dair kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/648) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı? Maddelere geçilmesini yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye ile Almanya arasmda Ticarî mübadele
lere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 50 000 lira
lık meyan kökü kontenjanının, meyan kökü ye
rine meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında 
Alman Hükûmetile teati edilen notaların tasdi-^ 

kına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesin
deki 50 000 liralık meyan kökü kontenjanının, 
meyan kökü yerine meyan hulâsasına ve balma 
tahsisi hakkmda Alman Hükümeti ile teati olu
nan notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5 — Türkiye - İsviçre arasında mevcut 30 
mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın iki ay temdidine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/653) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[1] 272 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 273 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Türkiye ile tsviçre arasmda mevcut 30 mayıs 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

iki ay temdidine dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İsviçre arasmda 
mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmasının iki ay temdidi hakkında İsviç
re Hükümeti ile teati edilen notalar kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edildi. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edildi. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 

1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/643) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı?. Maddelere geçilmesini reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan arasmda, 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza edilen, Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikına dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Macaristan ara

sında 3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imza olu
nan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbut
ları kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edildi. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edildi. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

[1] 274 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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7 — Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar -

Kadıköy halk tramvayları şirketindeki hissesi
nin İstanbul belediyesine devri hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/506) [1] 

REİS — Mütalea var mı? 
NEOMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanun, Vakıflar umum müdür
lüğünün, Üsküdar - Kadıköy halk tramvayları 
Türk Anonim şirketindeki 468 220 liralık hisse
sini, 200 000 lira mukabilinde İstanbul Beledi
yesine devrini istihdaf etmektedir. 

Hükümetimizin, İstanbulun Anadolu yaka
sındaki imar hareketlerini himayeye ve teşvike 
matuf olan bu hareketine teşekkür etmemek 
kabil değildir. Üsküdar - Kadıköy tramvay
ları o sahanın imarına hizmet eden bir tesis ha
linde işlemekte olduğu cihetle bu yardım çok 
yerindedir. Ancak bu kanun vesilesile Sayın 
Dahiliye vekilimizin daha yakından alâka gös
termelerini rica etmek istediğim bir mevzua 
temas için kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Maliye encümenimiz, tanzim etmiş olduğu 
mazbatada, 1 500 000 liraya baliğ şirket serma
yesini temsil eden hisse senetlerinden halkın 
elinde ancak 22 000 liralık hisse senedi bulun
duğunu ifade etmekte ve âmme hizmetlerini ifa 
ile mükellef belediyenin, idare etmekte olduğu 
diğer âmme müesseseleri gibi, bu tramvayları 
da bizzat işletmesini en doğru bir şekil olarak 
tavsif ve beyan eylemektedir. 

Bütçe encümeni, aynı esastan mülhem ola
rak, şehrin mühim bir kısmındaki münakaleyi 
temin eden bu müessesenin, hisselerinin çoğuna 
sahip bulunan belediyeye maledilmesi suretile, 
diğer mümasil âmme müesseseleri gibi, Bele
diye tarafından idare olunmasını ve işletilmesini 
şehrin menfaatleri iktizasından bulmaktadır. 

Dahiliye encümenimiz dahi, mazbatasında, 
bu teessüsün İstanbul Belediyesi tarafından 
münferiden işletilmesini uygun görmektedir. 

Yalnız, takdir buyurursunuz ki, Vakıflar ida
resinin elindeki hisse senetlerinin bu kanunla 
İstanbul Belediyesine devri demek, Maliye ve 
Bütçe encümenlerile Dahiliye encümeninin işaret 
ettiği gibi, bu teessüsün Anonim şirket halinde 
tecerrüt etmesi demek değildir. 

Hükümetimizin ötedenberi çok isabetli siya
seti iktizasından olarak ecnebi sermayeli teşek
küller bugün tamamen Devletin veya belediye
lerin elinde temerküz etmiştir. 

Şu halde hüviyeti ve sermayesi tamamen 
millî olan bu teşekkülün, Maliye encümeni 
mazbatasında zikredildiği şekilde 22 000 liralık 
hisse senedi hariç olduğu halde, bu yeni ka
nunla daha çok hissesine sahip bulunacak olan 
istanbul Belediyesinin, halk elindeki hâmiline 

[1] 275 sayılı basma yazı zaptın sonundadır, 
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muharrer hisse senetlerini değeri ile almak su-
retile hisse senedatmm heyeti umumiyesine ya
ni şirket sermayesinin tamamına tasarruf et
mesi ve bu suretle Üsküdar - Kadıköy tramvay
larının idare ve işletme işleri itibarile, halen 
kanunu mahsusu mucibince müesses İstanbul 
Tramvay, Elektrik ve Tünel işletmeleri idaresine 
raptedilmesi çok yerinde olacaktır. 

Bu suretle iktisadî ve idarî bir takım menfa
atler de derpiş edilebilir. Bir defa, bu teşekkül 
şirket hüviyetinden çıkacak olursa Müdüriyeti 
umumiye, idare meclisi ve saire gibi teşekkülle
re lüzum kalmaz. Bu suretle idare ve işletme 
masraflarında tahminen ve takriben 20 - 25 000 
liralık bir tasarruf elde edilmesi imkânı buluna
bilir. 

Bundan başka bu müessesede çalışan memur 
ve müstahdemlerin istikballeri, Belediyeye mer
but bir müessese olacağına göre, daha mazbut 
ve daha emin bir vaziyete getirilebilir. 

Diğer taraftan istanbul tramvayları, dün 
yabancı teşekküllerde olduğu gibi bu gün de 
kanun mucibince istanbul Belediyesi emrinde 
istanbul Tramvay, Elektrik ve Tünel işletme
leri bir arada olduğu için, eskisi gibi elektrik ki
lovatını 60 paraya temin etmektedir. Halbuki 
bu işletmelere sahip olan yabancı teşekkül za
manında, SilâhtarağadaM elektrik santralından 
Anadolu yakasma geçirilen ceryanda zayiat ol
duğu melhuz olduğu gibi bahanelerle Üsküdar -
Kadıköy tramvayı işletme için muhtaç olduğu 
elektriği ucuz tarife ile temin bakımından, bi
dayeti teşekkülünden itibaren çok büyük müş
külâtla, adeta bu işletmeye set çekecek mahi
yette görülen zorluklarla karşılaşmıştır. 

ilk yıllarda elektrik kilovatını 4,5 kuruştan 
almağa mecbur olan bu âmme müessesesi yeni 
hatlarm inşası ve şebekenin takviyesi üzerine 
3 - 3,5 kuruşa kadar tenzil edilmiş bir tarife tat
biki suretile ihtiyacını temin edebilmiştir. 

Halbuki istanbul Belediyesi, Maliye, Bütçe 
ve Dahiliye encümenleri mazbatalarından anla
dığım şekilde ve arzettiğim veçhile bu millî te
şekkülü şirket halinden çıkararak idare ve işlet
mesini kendine bağlı teşekküle raptedecek olursa 
istanbul yakasında işlettiği tramvaylarda tatbik 
ettiği tarifeyi burada da tatbik edebilecektir. 

Bundan başka dünyanın halen içinde bu
lunduğu vaziyete göre, Üsküdar - Kadıköy 
tramvay şirketinin 5 - 6 yıl önce Belediyenin 
tasvibi ve kefalet kararı ve daha yüksek ma
kamların tensibi ile temin ettiği arabalara ilâ
veten yeni arabalar getirtebilmesi ve yeni mas
raflara katlanabilmesi muhal görülmektedir. 

Arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, Anado
lu yakasmda bu tramvay işletmesile son yıllar
da çok büyük inkişaflar başlamıştır. Bu gün 
malzeme tedarikindeki müşkülâta rağmen da
hi o mmtakada yeni yeni binalar inşa edilmek
tedir. Binaenaleyh, eğer istanbul belediyesi 

bu idareyi kendi bünyesine alacak ve istanbul, 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmesine rapte
decek olursa bu gün istanbul şebekesinde işle
yen tramvay arabalarının, elektrik tesisatında 
ufak bir tadilât yapılmak suretile Üsküdar -
Kadıköy şebekesinde yani Anadolu yakasında
ki hatlar da işletilmesine imkân bulunabilir. 

Buna neden lüzum olduğu sorulunca vazi
yet şöyle tahlil edilebilir : ilk zamanlarda altı 
milyon raddesinde olan yolcunun bu gün do
kuz milyona baliğ olduğu istatistiklerle anla
şılmaktadır. Dört, beş yıl içinde bu tarzda in
kişaf gösteren bu teessüsün elindeki arabaların 
bu gün ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Benzin tedarikinde müşkülât çekildiği ve 
otobüslerin, otomobillerin tahdide tâbi tutul
duğu şu günlerde bütün münakale işleri, de
miryolu güzergâhı hariç olduğu halde, tram
vaylarla temin edilmektedir. Bu itibarla istan
bul tramvay şebekesine dahil olan yerlerin ih
tiyaçlarını temin etmekle beraber Anadolu ya
kasındaki münakale tekasüfünü tahdit için İs
tanbul şebekesindeki arabalardan da istifade 
imkânı düşünülebilir. 

istanbul mmtakasmdaki arabaların yekûnu 
300 kadar olarak ifade edilmektedir. Bunlar
dan tamire muhtaç olduklarından sefere çıka-
rılamıyanlar tamir edilmek suretile istanbul 
cihetinden 15 - 20 araba Anadolu yakasına ve
rilmek suretile halk hizmetleri karşılanabilir. 

OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — ol
madı. 

NECMEDDlN SAHlR (Bingöl) — Arkada
şım bu son mütaleaya iştirak etmiyebilir. Fa
kat bunlar tetkike tâbi tutulacak mevzulardır. 
Burada herkes düşüncelerini açıkça söylediği 
için ben de işlerin daha verimli görülmesini te
mine medar olacak olan tedbirlere işaret etmek 
istedim. 

Filvaki Vakıflar idaresinin hisse senetlerini 
istanbul belediyesine devretmesi demek bu şir
ketin hüviyetini ortadan kaldırmak demek de
ğildir. Bu teessüs 1928 yılında idarî ve kanunî 
mevzuat müsait olmadığı için ticaret kanunu 
hükümlerine tevfikan istanbul Belediyesince 
şirket halinde tesis edilmiştir. Bu teşekkül, şe
bekenin tevsii ve takviyesi yüzünden borçlanmış 
olmakla beraber halen işletme masraflarını kar
şıladıktan başka varidat getirebilecek bir vazi
yette daha müsait bir hüviyettedir. Bu itibarla 
tevhide doğru gidilmesi yerinde olur. Bu, esa
sen istanbul Belediyesini ve Dahiliye vekâletini 
ilgilendiren bir mevzu olduğuna göre 
bu makamlarca hal ve temin edile
bilir ve yakın bir devrede ticaret kanunu hü
kümleri dairesinde tevessül olunacak muamele 
ve alınacak bir kararla istanbul Belediyesi Üs
küdar - Kadıköy tramvaylarını istanbul Elek-
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trik, Tramvay ve Tünel idaresine, bütün hak 
ve vecibelerile devir ve ilhak edebilir. Bu temen
niyi Dahiliye vekilimizin yakın bir âtide tahak
kuk ettireceğinden ümidvarım. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim, Üsküdar tramvaylarının bu günkü 
halile idare edilmesinde müşkülât çıkmakta
dır. Borcu vardır, hissedarların tam muva
fakati ile istenilen şekli almasına imkân bulu
namıyordu. Onun için bu işin Belediyeye dev
redilmesi daha faydalı görüldü. Zaten hisse
darlar üçten ibarettir: Birisi Belediyedir, büyük 
hisse de kendisindedir. Yani bir buçuk milyon 
liralık sermayeden 1 009 510 lirası İstanbul 
belediyesinin, 468 220 lirası Evkafın, 22 270 li
rası da eşhasındır. Belediye Evkafla anlaştıktan 
sonra eşhasla da anlaşmak yoluna girecektir. 
Buna mukabil aşağı yukarı bu gün belediye
nin 1 463 000 küsur lira da borcu vardır. Bu da 
tabiî İstanbul Belediyesine kalıyor. Belediye 
buna münferiden sahip olduktan sonra bunun 
en iyi bir şekilde idaresini düşünecektir. O va
kit şimdikinden daha iyi bir vaziyet hâsıl ola
caktır zannediyorum. Teferruata girmeğe bu 
gün için imkân yoktur. Tetkikat neticesinde en 
iyi şekil hangisi ise o ihtiyar edilecektir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda başka 
mütalea yoktur. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadı
köy Halk Tramvayları şirketindeki hissesinin 

istanbul Belediyesine devri hakkmda kanun 
MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü

nün 22 - VI -1931 ve 1832 ve 14 - VI -1935 tarih 
ve 2803 sayılı kanunlar mucibince Üsküdar -
Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları Türk 
Anonim şirketinden aldığı (468 220) liralık 
hisse senedatmı aralarında takarrür ettirilecek 
bedel ve şartlar dairesinde İstanbul belediyesine 
satmağa Vakıflar müdürlüğü mezundur. 

REİS — Mütalea var mı? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — İkinci satırda «1931» denmiş. Oraya bir 
«tarih» kelimesi konması lâzım. Bir de son sa
tırda «Vakıflar müdürlüğü» denmiş. «Vakıf
lar umum müdürlüğü» olacak. 

REİS — Encümenin söylediği tashih ile 
maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Satıştan elde edilecek bedel 
22 nisan 1936 tarih ve 2950 sayılı kanunun bi
rinci maddesi mucibince irat ve tahsisat kay
dedilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edilecek başka madde 

yoktur. Çarşamba günü saat 15 de toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

T. B. M. M. Matbaas% 



S. Sayısı: 267 
Gürünün Kirazlık mahallesinden Âhmedoğlu Sait Yenerin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/164) 

T. G. 
Başvekâlet 30-IX-1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/8827 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmekten suçlu Âhmedoğlu 1331 doğumlu Sait Yenerin ölüm cezasına çarptırılması

na Gürün Ağır ceza mahkemesince karar verildiği ve hükmün Temyiz malıkemesince de tasdik 
edildiği cihetle Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
29 - IX -1939 tarih ve 339/169 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak ilişik olarak sunul
muştur. 

• Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 3/164 
Karar No. 61 

8 - VIİI - 1941 

Yüksek Reisliğe 
Gürünün Kirazlık mahallesinden Cercis karı

sı Ayşe Gökalpı öldürmek ve îmrahoroğlu Ha
cı Memedi yaralamaktan suçlu 1331 doğumlu Sa
it Yenerin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Gürün ağır ceza mahkemesince verilen kara
rın tasdikma dair Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza mahkemesinden sadır olan 27 - V - 1939 
tarih ve 1654 karar, 453 esas numaralı ilâm, 
müteakip kanunî muamelenin ifası için Başve
kâletin 30 - II - 1939 tarih ve 4/8827 sayılı tez-
keresile birlikte Adliye encümenine havale ve 
tevdi buyurulması üzerine bu işe taallûk eden 
dava dosyasının tetkiki neticesinde : suçlu Sait 
Yenerin bir aile dedikodusundan münfail olarak 
Cercis karısı Ayşe Gökalpı Gercisin evde bulun
madığı bir sırada komşularından Hacı Memet 
ve kansı Ümmihan ile oturup konuşmakta iken 
pencereye dayadığı merdivene çıkıp hâmil ol
duğu tabanca ile taammüden öldürdüğü ve Hacı 
Memedi de yaraladığı sabit görülerek ölüm ce
zasına mahkûm edildiği anlaşılmış olmasına 

mebni Sait Yenere hükmedilen ölüm cezasının 
değiştirilmesini müstelzim bir sebep görüleme
diğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanın infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmesi ekseriyetle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Keisi M. M. 
Çorum Zonguldak 

Münir Çağıl Ş. Devrin 
Antalya Balıkesir 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Kastamonu 
A.Binkaya 

Manisa. 
A. Tümer 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
R. özsoy 
Tokad 

S. Atanç 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

Muhalefetimi izah 
edeceğim. 

Feridun Fikri 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Kocaeli 

fialâh Yargı 
Trabzon 

F. A. Barutçu 





S. Sayısı: 268 
Akyazının Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin 
ölüm cezasına çarptır.İması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/163) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: i/8825 

SO -IX- 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1323 doğumlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına çarptırıl
masına Adapazarı Ağır ceza mahkemesince karar verildiği ve hükmün Temyiz mahkemesince de 
tasdik edildiği cihetle Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilli
ğinden 29 - IX - 1939 tarih ve 337/167 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin luldirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr, B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/163 

Karar No. 60 

8 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Akyazının Balballı köyünden Edikoğlu Meh
diyi taammüden öldürmekten suçlu ayni köy
den Hüseyinoğlu 1323 doğumlu Tevfik Alpekin 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Adapaza
rı Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tas-
dikına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza dai
resinden sadır olan 13 - V -1939 tarih ve 460 
esas, 1507 karar sayılı ilâm, müteakip kanunî 
muamelesinin ifası için Başvekâletin 30-IX-1939 
tarih ve 4/8825 sayılı tezkeresile birlikte Encü
menimize havale ve tevdi buyurulması üzerine 
bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu, Tevfik ile Mehdi arasında mevcut 
husumete ve Tevfikin kardeşi Muradın yaralan
ması keyfiyetinin Mehdiye atıf ve isnat olun
masına mebni bunun intikamını almak isteyen 
Tevfik hâdise gecesi Toksooğlu Memedin çocu

ğu Şevkiyi Memet Alpekin evine gönderip Meh
dinin orada bulunduğunu öğrendikten sonra dı
şarıdan attığı silâhla pencere önünde oturmakta 
olan Mehdiyi taammüden öldürdüğü amme şa
hitlerinin aledderecat sebkeden şahadetleri, za
bıt varakaları ve hekim raporu mündericatı gi
bi yekdiğerine teyit ve vicdan kanaatini temin 
eden kanunî delillerle sabit görülerek suçlu Tev
fik Alpekin hareketine uygun Türk ceza kanunu
nun 350 nci maddesinin 4 ncü bendine tevfikan 
ölüm cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Tevfik Alpekin hük
medilen ölüm cezasının değiştirilmesini mucip bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 nci maddesine tevfikan bu cezanın in
fazına karar verilmesi hususunun Umumî Heye-



tin tasvibine arzedilmesi bir muhalif reye karşı 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bingöl 
Muhalefetimi izah edeceğim Bursa 

Feridun Fikri Atıf Akgüç. 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat B. 8. Kunt Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 
R. Özsoy Salâh Yargı A. Tümer 

Tokad Trabzon 
S. Atanç F. A. Barutçu 
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S. Sayısı: 272 
Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair 
hususî Anlaşmaya merbut (C) listesindeki meyan kökü 
kontenjanının meyan hulâsasına ve balına tahsisi hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair kanun lâyihası 

ve Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları (1/648) 

T. G. 
Başvekâlet 16 - VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2981 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair 25 Temmuz 1940 tarihli hususî 
Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 50 000 liralık meyan kökü kontenjanının meyan kökü yerine 
meyan hülâsasına ve balına tahsisi hakkında Almanya Sefareti ile teati olunan notaların tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 29 - V - 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmaya merbut (C) listesindeki meyan kökü kontenjanının, meyan kökü yerine meyan hülâsasına 
ve balına tahsisi, ihracatçılar birliği ve Ticaret vekâletince tetrarüz ettirildiği veçhile, Almanya-
da işlenmeyen ve binaenaleyh müşterisi az bulunan meyan kökü yerine, revaçta olan bu son iki 
maddenin satılmasını temin edeceğinden ihracatçılarımızın nefine olacaktır. 

Bu maksatla Alman Sefaretile teati edilmiş bulunan noktalar Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasviplerine arzolumır. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 30 - VI -1941 

Esas No. 1/648 
Karar No. 45 

Yüksek Eeisliğe 

Türkiye ile Almanya arasındaki Ticarî Müba
delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 50 000 lira
lık meyan kökü kontenjanının meyan kökü yeri
ne meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 29 - V - 1941 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte Encümenimize havale buyurul-
makla Hariciye vekâleti mümessilinin hazır bu
lunduğu içtimada tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyi
hasının derpiş ettiği anlaşma, Almanyada işlen
mediği cihetle müşterisi bulunmayan meyan kö
kü yerine meyan hulâsası ve meyan balı ihracı 
hakkındadır. 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî müba
delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Husu
sî Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 50 000 li
ralık meyan kökü kontenjanının meyan kökü 
yerine meyan hulâsasına ve balına tahsisi hak
kında Alman Hükümeti ile teati olunan notala
rın kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekâ
leti tarafından hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tince 29 - V -1941 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi 
ve Hariciye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havale buyurulmuş olmakla Hariciye 
vekâleti mümessili hazır bulunduğu halde tet
kik ve mütalea olundu. 

Verilen şifahî izahata ve esbabı mucibede 
dermeyan olunan sebeplere göre kanun lâyihası-

Memleketimizin menfaatine uygun olan ka
nun lâyihası, 

Birinci madde sarahati temin için meyan kö
kü yerine ihraç edilecek olan her iki maddede 
ayrı olarak zikredilerek tadilen, 

ikinci maddede kanunun neşri tarihinden iti
baren meri olmasını temin için yine tadilen 
üçüncü madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

A. M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Ankara Bolu Diyarbakır 

F. R. Atay H. C. Çambel Z. M. Alsan 
Erzurum Gümüşane 

P, Demirhan Edip Servet Tor 

nırı derpiş ettiği Anlaşmanın memleketimiz 
menfaatlerine uygun olduğu görülmüştür. No
talar iki Hükümet namına salahiyetli kurnan 
mümessiller tarafından teati edilmiş olduğun
dan gerek kanunun başlığında gerek birinci 
maddede bu bakımdan tashihat yapıldığı gibi 
kanunun meriyet tarihinden bahseden ikinci 
maddede Hariciye encümeni tarafından yapılan 
değişiklik de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat E. Reisi M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
1. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Afyon K. 

Berç T ürker Hamza Erkan İzzet Akosman 

İktisat encümeni mazbatası 

İktisat encümeni 
Esas No. 1/648 8 - VIII -1941 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 
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Ankara Ankara Denizli 
A. Ulus M. Eriş Tahir Berkay 

Diyarbakır Edirne Erzincan 
V. N. Sünkitay T. Göksel Salih Başotaç 

Gazianteb îçel istanbul 
Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker A. Daver 

3 — 
İstanbul izmir Kastamonu 

A. H. Denizmen Benal Anman M. Celâl Bayar 

Konya Zonguldak Zonguldak 
A. II. Dikmen H. Karabacak M. Bozma 

( S. Sayısı : 272 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaş
maya merbut (C) listesindeki 50 000 liralık me

yan kökü kontenjanının, meyan kökü yerine meyan 
hulâsasına ve balına tahsisi hakkında Alman Sefa-
retile teati edilen notaların tasdikına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesin
deki 50 000 liralık meyan kökü kontenjanının, 
meyan kökü yerine meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi hakkında Alman Sefaretile teati olunan 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun notaların teatisi ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - V - 3.941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Faytk öztrak 8. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti./V. 
C. K. încedayı M. Ökmen 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaş
maya merbut (C) listesindeki 50 000 liralık me
yan kökü kontenjanının, meyan kökü yerine meyan 
hulâsasına ve balına tahsisi hakkında Alman Sefa
retile teati edilen notaların tasdikına dair kanun 

lâyihasi 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesin
deki 50 000 liralık meyan kökü kontenjanının, 
meyan kökü yerine meyan hulâsası ve meyan 
balına tahsisi hakkında Alman Sefareti ile teati 
olunan notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu* kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

XS. Sayıs ı : 272) 



İ K M A f ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaş
maya merbut (G) listesindeki 50 000 liralık me
yan kökü kontenjanının, meyan kökü yerine meyan 
hulâsasına ve balına tahsisi hakkında Alman Sefa-
retile teati edilen notaların tasdikına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye île Almanya arasında 
Ticarî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesin
deki 50 000 liralık meyan kökü kontenjanının, 
meyan kökü yerine meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi hakkında Alman Hükümeti ile teati olu
nan notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hariciye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : 2te ) 



Ankara, 15 nisan İ9İ1 
No. 6678/87 
Bay Büyük Elçi, 

25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmanın C listesinde derpiş edilmiş olan 50 000 lira kıyme 
tinde meyan kökü yerine ayni kıymette meyan hulâsası ve meyan balı ikame olunmasına Hüküme
timin muvafakat ettiğini Ekselansınıza arz ile şeref kesbeylerim. 

Rayh Hükümetinin bu husustaki mütabakatini lütfen teyit buyurmanızı dilerim. 
îhtiramatı faikamm kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
Ekselans N. Memencioğlu 

Bay F . Von Papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 

Ankara, 15 nisan 1941 
No. A. 1158/41 
Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bu günkü tarihli mektuplarını aldığımı Ekselansınıza arz ile şerei 
kesbeylerim : 

«25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmanın (C) listesinde derpiş edilmiş olan 50000 lira kıyme
tinde meyan kökü yerine ayni kıymette meyan hulâsası ve meyan balı ikame olunmasına Hüküme
timin muvafakat ettiğini Ekselansınıza arz ile şeref kesbeylerim. 

Rayh Hükümetinin bu hususta mütabakatini lütfen teyit buyurmanınızı dilerim ». 
Bu mektubun mealine Hükümetimin mütabakatini Ekselansınıza teyide musaraat eder ve ihtira-

matı faikamm kabulünü rica eylerim, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans F. Von Papen 
Bay Numan Menemencioğlu 
Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti Umumî Kâtibi 

Şehir 
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S. Sayısı: 273 
Türkiye - isviçre arasında mevcut 30 mayıs 1940 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının iki ay temdidine dair kanun 

lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları (1/653) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/3045 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile isviçre arasında mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının iki 
ay temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi notalarla birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

isviçre ile aramızda 30 mayıs 1940 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaş
ması 31 mayıs 1941 tarihinde inkiza bulmakta idi. Bu Anlaşmanın yerine bir yenisinin ikamesi 
için isviçre ile yapılacak müzakerelere temmuz 1941 başından evvel ibtidar olunamayacağı an
laşılması üzerine, yeni Anlaşmanın akdine intizaren iki memleket mübadelelerinin takas esasları 
dahilinde devamını temin düşüncesile, hükmü biten Anlaşmanın iki ay temdidi muvafık görül
müş ve keyfiyet Ankaradaki isviçre elçiliği ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

isviçre ile Ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını temin için yapılan bu temdit keyfiyeti 
menfaatlerimize uygun olduğundan kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/653 
Karar No: 44 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 30 ma
yıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın iki ay temdidi hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
(i - VI -1941 tarihinde Yüksek Reisliğe arzı ka
rar! aştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Encümenimize havale buyurulmakla 
Hariciye vekâleti mümessili hazır bulunduğu iç-
timada tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata göre, kanun 
lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma memleketimi
zin menfaatlerine uygundur. 

ikinci madde kanunun nesri tarihinden iti-

30-VI-1941 

Yüksek Reisliğe 

baren meri olmasını temin zımnında tadil edil
miş ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi bu-
yurulmâk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. R. 
Konya 

A. M. Göker 
Ankara 

F. E. Atay 
Elâzığ 

F. A. Ay kaç 
Gümüşane 

E. Servet Tor 

M. M. 
istanbul 

A. Ş. Esmer 
Bolu 

II. C. Cambel 

Kâtip 
Tokad 

N,. Poroy 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Erzurum 

P. Demirhan 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/653 
Karar No. 58 

8 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile isviçre arasında mevcut 30 ma
yıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
iki ay temdidi hakkında Hariciye vekâletince 
hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince G-IV -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize hava
le buyurulmıış olmakla Hariciye vekâleti mü
messili hazır bulunduğu halde tetkik ve mütalea 
edildi. 

Verilen şifahî izahata ve esbabı mueibedc 
dermeyan olunan mütalealara göre kanun lâyi
hasının derpiş ettiği Anlaşmanın memleketimiz 
menfaatlerine uygun olduğu görülmüş ve kanu
nun meriyet tarihinden bahseden ikinci madde
de Hariciye encümenince yapılan tadil de mu
vafık görülerek kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe 
iktisat E. Reisi 

Giresun 
/. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

istanbul 
A. II. Denizmen 

Konya 
A. II. Dikmen 

sunulur. 
M. M. 
Rize 

Fuad S irmen 
Afyon K. 

ilanıza Erkan 
Ankara 
M. Eriş 
Edirne 

T. Göksel 
îçel 

Dr. M. Berker 
izmir 

Benal Anman 
Zonguldak 

//. Karabacak 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Denizli 

T ahir Berkay 
Erzincan 

Salih Başotaç 
istanbul 
A. Daver 

Kastamonu 
M. Celâl Bay ar 

Zonguldak 
M. Bozma 
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4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 30 mayıs 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

İki ay temdidine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile İsviçre arasında 
mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmasının iki ay temdidi hakkmda İs
viçre Hükümeti ile teati edilen notalar kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

6 - VI -1941 
Ad. V. M. M. V. 

H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel A. 
S. î. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 

G. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
.. F. Cebesoıj 

G. İ. V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

fk. V. 
//. Çakır 

Zr. V. 

Ti. V. 
M. ökmen 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 30 mayıs 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

İki ay temdidine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 
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- 5 
İKTISAT ENCÜMENININ DEĞÎŞTIRIŞÎ 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 30 mayıs 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

İki ay temdidine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hariciye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

( S, Sayısı • 273 ) 
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Ankara, 31 mayıs 1941 

Bay Elçi, 

30 mayıs 1.940 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyetini, inkiza tari
hinden itibaren iki ay, yani 31 temmuz 1941 e kadar, uzatmak hususunda Cumhuriyet Hükümetinin 
mutabık büküldüğünü Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Federal Hükümetin yukarıda mezkûr husus üzerinde mutabık bulunduğunu bana teyit eylemenizi 
rica ederim. 

lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Bay Elçi 

Ekselans ' N. Menemencioğlu 
Bay Etienne Lardy 
isviçre Sefiri 

Ankara 

Ankara, 31 mayıs 1941 
Bay Büyük Elçi 

Ekselanslarının, meali aşağıya naklolunan, bu günkü tarihli mektubunun vusulünü bildirmekle 
şerefyabım. ! f 

«30 mayıs 1940 tarihli Türkiye - isviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyetini, inkiza ta
rihinden itibaren iki ay, yani 31 temmuz 1941 e kadar, uzatmak hususunda Cumhuriyet Hükümeti
nin mutabık bulunduğunu Ekselanslarının ıttılaına arz ile şerefyabım. 

Federal Hükümetin yukarıda mezkûr husus üzerinde mutabık bulunduğunu bana teyit eyle
menizi rica ederim.» 

Federal Hükümetin yukarıda mezkûr husus üzerinde mutabık bulunduğunu Ekselanslarının 
ıttılaına arz ile şerefyabım. 

lhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Bay Numan Menemencioğlu isviçre Elçisi 
Büyük Elçi, Hariciye vekâleti E, Lardy 
Umumî Kâtibi 

Ankara 

\>m<\ 
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S. Sayısı: 274 
Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tarihinde akit 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbutla
rının tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat 

encümenleri mazbataları (1/643) 

T. G. 
Başvekalet 29 - V - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2234 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imza olunan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları ile merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 

Heyetince 21 - V - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Macaristan ile aramızda mevcut 1 temmuz 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları, Avru
pa harbinin ihdas eylediği iktisadî vaziyet doiayısile, iki memleket ticarî münasebetlerinin İKI 
günkü icaplarına lâyıkı ile tekabül edemez bir hale gelmişlerdi. Tarafeynin mübadele n^kâıdamıı 
gözden geçirerek bu günün şartlarına uygun esaslar tesbit eylemek üzere Macaristan liükâmetiie 
yapılan müzakereler sonunda 3 mayıs 1941 tarihinde bu Hükümetle yeni bir Ticaret ve bir de Te
diye Anlaşması akit ve imza olunmuştur. 

Yeni Ticaret Anlaşmasının bariz vasfı liste halinde tesbit edilmiş olup iki tarafça mübadele 
edilecek olan emtianın ihracına müsaade olunacağının karşılıklı olarak taahhüt edilmiş bulun
masıdır. Bundan evvelki Anlaşmada ancak Tarafeynin mübadele edecekleri emtianın mütekaln-
len ithaline müsaade olunacağı şeklinde bir taahhüt mevcut bulunmakta idi ki, bu günün şartları 
muvacehesinde, mübadelelerin muntazaman cereyanını temin için yalnız böyle bir taahhüdün kâ
fi gelmiyeceği tatbikattan anlaşılmış ve yeni Anlaşmaya - yukarıda arzedildiği şekilde - bir taah
hüt dercolunmuştur. 

Listelerin tanzimi sırasında memleketimizin muhtaç bulunduğu bazı mamul veya yarı mamul 
maddeleri, Macar sanayiinin imal kabiliyeti nısbetinde, bu memleketten tedarik etmek esası göz 
önünde bulundurulmuştur. Bundan başka, memleketimiz ile Macaristan arasında bundan evvelki 
senelerde yapılmış bulunan mübadeleler hacminin takriben dört misline iblâğını derpiş eden, işbu 
listelerin - ileride zuhur edecek imkânlara göre - daha ziyade tevsii kabil olabileceği de nazarı dik
kate alınarak Anlaşmaya bu hususta da bir hüküm konulmuştur. 

Yeni Tediye Anlaşmasının eskisine nazaran kaydeylediği en bariz fark - Macaristana vaki tü
tün, kuru yemiş ve halı gibi ihracatımız bedellerinin tahsilini temin için - Macaristandan alacağı
mız bütün mallar bedelinin % 30 unun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında B hesabı namile 
açılacak ayrı bir hesaba alınması; ve bu paraların münhasıran Ticaret Anlaşmasına merbut B listesi 
muhteviyatını teşkil eden, yukarıda sayılan mallarımız bedelinin tediyesine tahsis ettirilmiş bulun-
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maşıdır. Ancak, bu emtia için B listesinde tcsbit edilen senelik kontenjanlar haddi dahilinde 
yapılacak ihracat yekûnunun senede azamî 3 500 000 türk lirasını tecavüz edemiyeceği hesaplan
dığından Macar ihracatı bedellerinden ayrılacak % 30 larla tağdiye edilecek olan B hesabına ya
tırılacak mebaliğin senede 3 500 000 liralık bir haddi tecavüz etmemesi de kararlaştırılmıştır. 

Macaristanla aramızda mevcut 21 mayıs 1930 tarihli Ticaret Mukavelenamesine merbut Pro
tokol ile Macarlar memleketimizden senede 500 000 kilo tütün mubayaasını taahhüt etmişlerdi. 
Fakat, tatbikatta, bu güne kadar bu memlekete hiç bir sene bu miktarda tütün satmak imkânı bu
lunamamıştı. Yeni Ticaret Anlaşmasına merbut B listesine 750 000 türk liralık bir tütün konten
janı konulması suret ile Macaristana, yukarıda maruz Ticaret Mukavelenamesinde derpiş edil
miş, bulunan miktardan hem daha fazla tütün ihıaç edebilmekligımiz ve hem de bedelini tahsil ey-
lemekliğimiz imkânı temin olunmuş bulunmaktadır. 

Tediye Anlaşmasının arzeylediği diğer bir hususiyet de şimdiye kadar iki Taraf ihraç bankala
rında her memleketin kendi parasile tutulmakta olan kliring hesaplarının bundan böyle iki ta
rafta da türk lirası olarak tutulacağı esasının konulmuş bulunmasıdır. Bundan başka, kliring he
saplarından yapılacak tediyelerin, bu hesaplarda herhangi bir zamanda kâfi miktar para mevcut 
bulunmaması dolayısile, teahhüre uğraması gibi halleri önlemek üzere bu kabîl ahvalde iki Ta
raf ihraç bankalarının aralarında rapor muameleleri yapmaları esası da kararlaştırılmıştır. 

Bu günkü iktisadî şartlar içinde memleketimiz lehine en uygun esasları tesbit eden işbu An
laşmaların kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/643 
Karar No. 43 

30-VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Macaristan arasında 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza olunan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hakkında 
Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve tera Vekil
leri Heyetince 21 - V - 1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte Encümenimize havale edil
mekle Hariciye vekilinin huzurile tetkik ve mü
zakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyi
hası memleketimizin menfaatine uygun görülmüş 
ve kabul edilmiştir. Yalnız ikinci madde kanu

nun neşri tarihinden muteber olmasını teinin 
için tadil edilmiştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

A. M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Ankara 

F. R. Atay 
Elâziğ 

F. A. Ay kaç 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

Bolu 
H. C. Çambel 

Erzurum 
P. Demirhan 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Gümüşane 
Edip 8. Tör 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 8 - VIII -1941 
Esas No. 1/643 
Karar No. 57 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Macaristan arasında 3 mayıs 
1941 tarihinde akit ve imza olunan Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalarile merbutlarının tasdiki 
hakkında Hariciye vekâleti tarafından hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 21 - V -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Hariciye vekâleti mümessili ha
zır bulunduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olunan 
sebeplere ve alman şifahî izahlara göre kanun 
lâyihasının derpiş ettiği bu yeni Ticaret ve Te
diye Anlaşmasının bu günün şartları ve icapla
rı ile hemahenk olarak memleketimizin menfaat
lerine uygun olduğu anlaşılmış ve bu itibarla 
kanun, Hariciye encümeninin meriyetten bahis 
2 nen maddede yaptığı değişiklik dairesinde 

encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

"İktisat E. Reisi 
Giresun 

i. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

İzmir 
Be nal Anmayı 

Zonguldak 
II. Karabacak 

M. M.
Rize 

Fuacl Sirmen 
Afyon K. 

İlanıza Erkan 
Ankara 
M. Eriş 
Edirne 

T. Göksel 
İstanbul 
A. Bav er 

Kastamonu 
M. Celâl Baya? 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Denizli 

T ahir Berkay 
Erzincan 

Salih Başotaç 
İstanbul 

A. H. Denizmen 
Konya 

• A. H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 
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IIAllîClYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞl 

Türkiye ile Macaristan arasında, 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza edilen, Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikına dair 

kanun lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Macaristan arasında, 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza edilen, Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları ite merbutlarının tasdikına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Macaristan ara
sında 3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imza olu
nan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbut
ları kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 den 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

21 - V - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. E. Saydam II. Mcnemenioğlu S. Arıkan 
Ua. V. Ha. V. Ma. V. 

Fay ıh Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. tk. V. 

Yücel H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

(J. K. Incedayı M. Ökmen 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 
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İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile Macaristan arasında, 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza edilen, Ticaret ve Tediye 
Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci «ıaddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Hariciye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN KIRALİYET HÜKÜMETİ ARA

SINDA TİCARET ANLAŞMASİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Kıraliyet Hükümeti, 
İki memleket arasındaki ticari mübadelelerin inkişafını teshil ve teşvik arzusu ile, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.: 

Madde — I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti merimi, A I listesinde sayılan Macar menşeli emtianın, her 
madde için hizasında tesbit edilmiş olan kontenjanlar haddi dahilinde, Türkiyeye ithalinin kabu
lünü taahhüt eyler. 

Macaristan Kıraliyet Hükümeti, diğer yandan, işbu emtianın Türkiyeye ihracına müsaade ey
lemeği taahhüt eder. 

Madde — II 

Macaristan Kıraliyet Hükümeti merbut A ve B listelerinde sayılan türk menşeli emtianın, her 
madde için hizasında tesbit edilmiş olan kontenjanlar haddi dahilinde, Macaristana ithalinin ka
bulünü taahhüt eyler. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer yandan, işbu emtianın Macaristana ihracına müsaade 
eylemeği taahüt eder. 

Madde — III 

Bundan başka Türkiye ve Macaristan ithal anında Türkiye ve Macaristanda meri bulunan 
umumî ithal rejiminden istifade edeceklerdir. 

i Madde — IV 

İki memleketten birisinde A l , A ve B listelerinde münderiç emtiadan başka malların da sürümü 
imkânı veya işbu listelerde münderiç emtianın satılması için daha büyük imkânlar tahassüL ettiği 
takdirde, iki memleket salâhiyettar makamları listelerin genişletilmesi veya bunlarda münderiç kon
tenjanların çoğaltılması zımnında yapılacak talepleri hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

- Madde — V 

İki memleket arasında cereyan eden ticarî mübadelelerden mütevellit tediyeler bu günkü tarihle 
imza edilen Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan icra olunacaklardır. 

'; Madde — VI 

İki memleket emtiası, her memleketin salâhiyettar her hangi bir gümrük idaresinden ithal oluna-
bililecektir. 

Madde — VII 

İşbu Anlaşma 1 temmuz 1937 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması ile merbutlarının yerine 
kaim olacak ve 1 haziran 1941 tarihinde meriyete girecektir. Anlaşma bir sene muteber olacak ve 2 
ay evvelden haber verilerek feshedilmedikçe birer senelik müddetler için kendiliğinden uzatılabile
cektir. 

Budapeşte'de, iki nüsha olarak, fransızca, 3 mayıs 1941 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Ruşen Eşref Ünaydm Nickl 
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Türk tarife 
No. sı 

1,5 ve 6 
66 a 
71 c 
132 b 
274 den 
281 
284 a, dan 

— 7 — 
A 1 listesi 

Türkiyeye ithal edilecek Macar emtiasının listesi 

Malın cinsi 

Canlı hayvanlar 
Her nevi hayvani tutkal 
Kimyevî gübreler (süperfosfatharic) 
Boyanmış veya boyanmamış sunî ipek 
Nebatî kömür 
Selloloidden ve diğer plastik-mevaddan mamul eşya 
Maden direği (meşe, karaağaç, dişbudak) 

285 ve 286 dan Kontrplâk 
295 den Mekik, makara 
302 Ağaç kundura çivisi, diş hilâli 
307 b. c. d. Fırça ve süpürge 
324 Ambalaj kâğıdı (bütün pozisyon) 
328 Matbaa ve gazete kâğıdı ve yazı kâğıdı (bütün pozisyon) 
330 Kopya ve yazı çoğaltma kâğıtları (bütün pozisyon) 
335 Hassas kâğıt (bütün pozisyon.) 
341 a. b. c. Mukavva 
366 - 402 Pamuk ipliği ve her cins pamuklu mensucat takr 
465 b Manyezit 
471 Porselen, tebeşir, kaolin v. s. 
476 b Çark, bileği, eğe ve sair eşya 
477 c. d. h. dan Amyant eşya 
481 c 
488 
488 - 489 
505 
492 - 515 
519 a. b. 
520 a. b. 
522 a 1 
523 a 1 
521 
524 - 527 
528 a. b. 
529 dan 

529 dan 
531 

532,538 

Ateş tuğlası ve kiremidi 
Çiniden, porselenden elektrik alât ve aksamı (bütün pozisyon) 
Fayans ve porselenden eşya 
Müteşebbih lâmbalar 
Cam ve cam mamulâtı (bütün pozisyonlar) 

Beton demiri, profil demiri, filmaşin, levhalar, saç (3 m/m den 
daha kalın), saç çenber 

Demiryolu rayı yasdık ve parçaları 
Demir veya çelik tel, kablo ve halat 
Demir zincirler 
Font'dan, demir veya çelikten künk, bora, her nevi raptiyeleri 
ve bunların kapakları 
Dikişsiz borular 
Demirden, fonttan cilâsız, boyasız kaba mamulât, demir yolu işa
retleri ve makasları 
Çivi vida v. s. (bütün pozisyonlar) 

... 

Senelik 
kontenjan 

300 
50 

1 500 
20 
50 
25 

20 000 
50 
25 
25 
10 

1 000 
5 000 

5 
75 
250 

30-1750) ton 
100 
500 
10 
50 

6 000 
300 
500 
100 

1 000 

8 500 

500 
500 
100 

1 500 
500 

1 000 
1 000 

baş 
ton 
» 
» 
» 
» 
m3 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
» 
» 
» 
» 
[*] 
ton 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
> 

y> 

» 

» 
» 

;*i 2 000 ton ham pamuğa tekabül eden mamul maddelerin kontenjanı bilâhare iki taraf arasın 
ila )(?;/(.' '; kalınmak sur etile tesbit edilecektir. 
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Türk tarife 

No. sı 

538,539 

530,534-537 
541-543,545 
546,548-550 
552 
555-568 
569 n 
570-573 
574-576 
598 
618,619 
632 
648-651,657 
658,660,665, 
666,666/11 

652 
653,654 
664 
681 b den 
700-709 
710 z 
718 
724 
754 
757 
768 
710-805 
806-853 

- 8 — 

Malın cinsi 

Her nevi demirden el alâtı saplı veya sapsız. 
Çıçaklık eşyası 

Diğer demir veya çelik eşya, kalorifer kazan ve üstüvaneleri, 
Fonttan banyolar 

Bakır ve bakır halitasından mamul eşya 
Aleminyom eşya 
Kurşun ve halitaları 
Çinko ve halitaları (Çubuklar hariç) 
Havagazi, elektrik ve su saatleri v. s. (bütün pozisyon) 

Telli veya telsiz telgraf ve telefon tesisatı makinaları ve bun
ların teknik aksamı 
Alâtı vezniye (Baskül, terazi v. s.)j 
Buhar kazanları, lokomotifler ve türbinler, traktörler, motörler, 
mensucat makineleri, her nevi makine âletler, dikiş makinele
ri, her nevi tulumbalar, değirmen makinaları, müberritler v. s. 
bu makinaların aksamı ve yedek parçaları 
Elektrik motörleri ve aksamı v. S. 
Akümülâtör, pil elektrod bale 
Ziraat makineleri 
Maden vagonetleri 

Boyalar (Bütün pozisyonlar) 
Gayrisaf karbonat dö potas 
Kalsiyom emlâhı 
Alominyom emlâhı 
Hamızlar 
Şap 
Aseton, kolodyon 
Tıbbî ve kimyevî müstahzarat 
Tababette müstamel hulâsalar, alkoloidler ve kimyevî, sınaî müs
tahzarat 
Diğer emtia 

Senelik 
kontenjan 

500 ton 

2 000 » 

1 000 » 
50 » 
50 » 

300 » 
150 » 

400 » 
300 » 

1 000 
250 

10 
750 

1 000 
500 

1 000 
300 
500 

6 000 
200 

20 
500 000 

500 000 
1 000 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

T.L 

r. L 
T.L 

A - Listesi 

Macaristana ithal edilecek Türk emtiasının listesi 

Macar güm
rük tarifesi 

No . 

722 
724 
773 den 
207 

Döküm | 
Çelik bloklar ) 
Bakır 
Pamuk 

Malnı einsi 
Senelik 

kontenjan 

27 000 ton 

1 500 » 
2 000 ;> 
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Macar güm
rük tarifesi 

No. sı 

183 den 
187 den 
223 
408 

68 den 
68 den 
68 den 
66 

178 
334 den 
334 den 
336 
341 
389'dan 
75 
48, 50 v. s. 

174 
29 b ve 168 
12 
191 
210 ve 213 
225 a 
939 
246 

Malın cinsi 

Tiftik 
Küçük baş hayvan derileri (işlenmemiş) 
Palamut ve trilo 
Palamut hulâsası 
Susam 
Keten tohumu 
Diğer yağlı tohumlar (Pamuk, haşhaş, ayçiçeği tohumları vesaire) 
Kenevir tohumu 
Küsbe 
Zeytin yağı 
Pirine yağı . 
Balık yağı 
Balmumu 
Kitre 
Kuşyemi, darı, kum darı ve ak darı 
Kimyevî sınaî nebatlar, (Mazı, çehrî, meyankökü, kimyon, ana-
son, defne yaprağı, acı badem,çekirdekler, kabuklar v. s.) 
Kepek 
Balık (taze ve konserve, tuzlu, balık yumurtası) 
Barsak 
Sünger 
Keten ve kenevir üstübü 
Afyon 
Zımpara 
Amyant 
Diğer emtia (Kreozot, sigala yağı, gül yağı v. s.) 

Senelik 
kontenjan 

1 500 » 
1 000 000 adet 

3 500 ton 
750 » 

3 500 > 
1|000 » 

300 » 
J200> ı» 

4 000 » 
300 » 
300 » 
125 » 
100 ton 
100 » 
500 » 

. 400 » 
10 000 » 

250 » 
500 000 adet 

20 ton 
200 » 

1 » 
25 » 
50 » 

500 000 Tl. 

B - Listesi 

123 
88 den 
89 b 
98 
85,95,97,99,101 

ve 102 

603 den 

Macaristana ithal edilecek türk emtia listesi 

Tütün 
Kuru üzüm 
Kuru incir ve hurda 
Fındık 
Diğer kuru veya fırınlanmış meyvalar (ceviz, badem, kestane, 
harup, şam fıstığı, çam fıstığı, kayısı, erik, elma, şeftali, armut, 
kızılcık, dut, pestil vesire) 
Halı 

750 000 TL. 
2 000 ton 

3 toÖO 
3 000 

100 000 
100 000 

» 
» 

TL 
» 
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3 MAYIS 1941 TARÎHLÎ TÜRK - MACAR TİCARET ANLAŞMASINA MERBUT PROTOKOL 

3 mayıs 1041 tarihli Türk - Macar Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına atfen Türk Hükümeti ve 
Macar Hükümeti aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

I.'Merbut?A 1 A ve B listelerinde derpiş edilen senelik kontenjanlar her iki Taraftan da devrelik 
herhangi bir .tevzie tâbi tutulmadan ita olunacaklardır. 

I I . Eğer iki memleketten birisinin A ve A 1 listelerinde sayılan emtiadan yapacakları ithalât ve 
ihracat arasında, bu günkü tarihle imza edilen Türk - Macar Kliring Anlaşmasm'a tevfikan B he
sabına tahsis olunacak nisbet nazarı dikkate alındıktan sonra, 500 000 türk lirasından fagla bir 
aktivite müşahede edilecek olursa, aktif memleketmuvazenenin tekrar teessüsüne kadar lüzumlu 
göreceği muvakkat tedbirleri kendi başına alabilecektir., Pasif memleket ise diğer memlekete müte
veccih kendi ihracatı hasmini tezyit için faideli bütün tedbirleri alacaktır. 

III. Şurası mukarrerdir ki bakır, çelik ve döküm ihtiva eden Macar mamul veya yarı mamul 
maddelerinin, A ve A 1 listelerinde derpiş edilen kontenjan hadleri dahilinde Türk mevritli bakır, 
çelik ve döküm ile sıklet bakımından mübadele nisbeti iki tona mukabil üç ton olarak tesbit edil
miştir. 

Türkiyeden Macaristana veyahut Macaristandan Türkiyeye vaki olacak ihracat bundan evvelki fık
rada derpiş edilen nisbetler nazarı dikkate alınmak şartile her defasında iptidaî madde veyahut 
mamul veya yarı mamul maddeler muhtevası şekillerinde bakır için 200 tonu, çelik için 500 to
nu ve döküm için 1 000 tonu geçen bir fazlalık kaydedildiği takdirde bu fazlalık lehine kayde
dilen memleket, muvazenenin tekrar teessüsüne kadar, fazlalığı yapan iptidaî madde ve yahut Jm 
iptidaî maddeden mamul maddeler ihracatını durdurmak hakkına malik olacaktır. 

Türk Hükümeti aşağıdaki Türk gümrük tarife pozisyonlarına giren Macar eşyasından Türkiye
ye her defa 250 000 türk liralık emtia ithal edildikçe, derpiş edilen kontenjanlar haricinde, 30 
ton bakırın Macaristana ihracına müsaade eylemeği taahhüt eder. 

519 a. b. 
520 a. b. 
521 
522 a. 1. b. 1. 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
530 
537 
538 
539 
541 
542 
543 
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545 
546 
548 
549 
550 
552 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
648 
649 
650 
651 
652 
657 
658 
660 
664 Yalnız çelik veya demirden imal edilmiş olanlar 
665 
666 
666/11 
681 b. den 

ı 
Macar Hükümeti, yukarıda zikredilen madenlerin ithal ve ihracına ait kontrolü kolaylaştır

mak maksadile, ihracatçılarını ihraç edeceklerimaddelere dahil bakır, çelik ve dökümün tam sik-
letini faturalarında göstermeleri için lâzımgelen bütün tedbirleri alacaktır. 

IV. Macar Hükümeti ihracatçılarının A 1 listesinde derpiş olunan eşyanın teslimi için Türk 
ithalâtçılarından bakır, çelik ve dökümden başka iptidaî madde istememeleri ve işbu Protokolün 
3 ncü maddesinde derpiş edilen şartlardan gayri şartlar dermeyan etmemeleri için icabeden bütün 
tedbirleri alacaktır. 

Bundan başka, Türk Hükümeti, işbu Anlaşmanın imzasından sonra, Macaristandan satın alına
cak mamul veyahut yarı mamul maddelere dahil kauçuk, nikel ve molbdenin kıymetine tekabül 
eden bir kıymette bakırın (A) listesinde derpiş olunan kontenjanlar haricinde, işbu protokolün 
III ncü maddesinin 4 ncü fıkrası hükümlerine tevfikan, ihracına müsaade eylemeği kabul eder. 

Bununla beraber, Macar Hükümeti, işbu maddenin 1 ve 2 nci fıkraları hükümleri hilâfına ola
rak, işbu protokolün imzasından sonra Macaristandan satın alman maddelerin imali için teknik 
bakımdan lâzım olan miktara tekabül eden miktarda türk mevritli kauçuk, nikel ve molbdenin 
Macaristana ithalini, lüzumu halinde istemek hakkını muhafaza eyler. 

V. Türk Hükümeti ve Macar Hükümeti gerek sipariş ânında gerek vesaikin teslimi mukabili 

(S . Sayısı : 274) 



— 12 — 
veyahut malın bilfiil ithalinden sonra tediyesi icabeden Macar veya Türk menşeli emtia bedel
lerinin kliring hesaplarına yatırılmasına müsaade edeceklerdir. Kliringe yatırma talepleri en geç 
8 günlük bir müddet içinde tetkik ve tasvip edilecektir. 

Macaristanda bu hususta verilecek tasvip kararları ithalât lisanslarının ibrazına bağlıdır. 
Keza, Macar Hükümeti, Macaristana ithal edilmiş türk malları bedellerini teşkil eden ve muh

telif Macar bankaları nezdinde muallâkta bulunan mebaliğiıı kliringin (A) hesabına nakli için 
icabeden bütün tedbirleri alacaktır. Ancak 1 nisan 1941 den sonra Macaristana ithal olunan kuru 
yemişlerin bedeli bu hükümden müstesna olup bunların bedelleri bu günkü tarihle imza edilen 
Tediye Arılaşmasının TI1 ncü maddesinde derpiş kılman (B) hesabına yatırılacaktır. 

işbu protokol bu günkü tarihle imza edilen Türk - Macar Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
lâyenfenk bir cüzünü teşkil edecek ve ayni müddetle merî olacaktır. 

Budapeştede iki nüsha olarak, fransızca, 3 mayıs 1941 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Ruşen Eşref Ünaydın Nikl 

TÜEKÎYE CUMHURIYETI ILE MACARÎSTAN KIRALLIÖI ARASINDA TE -
DIYE ANLAŞMASı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Kırallığı Hükümeti iki memleket arasındaki Te
diye usullerini aşağıdaki hükümlere tevfikan tanzim etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

i* Madde — I 

işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan icra kılınacak tediyeler, iki memleket arasında bu günkü 
tarihle imza edilen Ticaret Anlaşmasında derpiş edildiği şekilde, eşya mübadelesine, bu muamelâttan 
mütevellit masraf ve komisyonlara , imalât ve nakliyat masraflarına, avukat ücretlerine, mahkeme 
masraflarına damga resimlerine, Tarafeyn mahkemelerine verilecek teminat akçelerine, Âkit Taraf
lar millî arazisinde çalışan ameleler tarafından gönderilen veyahut hakikî turistlerin, iş adamlarının, 
seyyar ticaret memurlarının, ticaret ajanlarının, talebelerin ve sairenin masraflarını tesviyeye muh-
tas paralara ait bulunanlardır. 

Kezalik, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Macaristan Millî bankasının muvafakatile işbu 
Anlaşma çerçevesi dahilinde diğer para münakaleleri de icra edilebilecektir. 

Madde — H 

Birinci maddede istihdaf olunan Türk alacaklarının bedeli Macar borçlular tarafından pengö 
olarak Macar Millî bankasına yatırılacaktır. Macar Millî bankası bu mebaliği Türk lirasına tahvil 
edecek ve Türkiye Cumhuriyet merkez bankası namına açılan aşağıdaki faizsiz hesapların matlûbuna, 
tahsilatın icra edildiği gün kaydeyliyecektir : 

a) Bu günkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde sayılan Türk mallarının 
bedellerine ait mebaliğ ile aşağıdaki b fıkrasında istihdaf olunan mebaliğ hariç olmak üzere, işbu 

Anlaşmanın birinci maddesinde derpiş edilen diğer münakalelere ait mebaliğ bir (A) hesabına, 
b) Yukarıda anılan Ticaret Anlaşmasına merbut. (B) listesinde sayılan Türk mallarının bedelle

rine ait mebaliğ bir B hesabına. 

Madde — I I I 

Birinci maddede istihdaf olunan Macar alacaklılarının bedeli Türk borçlular tarafından Türk 
lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankana yatırılacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tahsil edilen mebaliğin % 70 ini Macar Miİlî bankasi 

namına ağacağı faizsiz bir Türk lirası (A) hesabına ve mütebaki % 30 unu bir (B) hesabına tah
silatın icra edildiği gün kaydeyleyecektir. 

Bu tevzi, Macar Millî bankasının B hesabına kaydedilen mebaliğin yekûnu 3 500 000 türk li
ralık bir miktara baliğ olduktan sonra hitam bulacak ve bu andan itibaren Macar alacakları be
delinin tamama Macar bankasının (A) hesabına kaydedilecektir* 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Macar Millî bankası işbu Anlaşma ile derpiş edilen her 
iki B hesabının tasfiyesi şekli üzerinde anlaşacaklardır. 

Madde — IV 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Macar Millî bankası 2 nci ve 3 ncü maddelere tevfikan 
• kendilerine yapılan tevdiata ait kredi ihbarnamelerini günü gününe birbirlerine göndereceklerdir. 

Kredi ihbarnameleri alâkadar alacaklıya tediye icrasını mümkün kılacak bütün izahatı ihtiva ey
leyecektir. 

Bir alacak türk lirası veya pengöden gayri bir nakitle gösterilmiş olduğu takdirde bu para ile 
yazılı meblâğ dahi yukarıda zikredilen ihbarnamelere dercolunacaktır. 

Madde — V 

Türk lirası ile pengö arasındaki muadelet Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Macar Millî 
bankası arasında bilitilâf tayin edilecektir. Bu muadelet, paralardan birine veya diğerine ait ahkâm
da esaslı bir tebeddül vukua gelmedikçe, işbu Anlaşmanın meriyeti müddetince sabit kalacaktır. 

Muadeletin değiştirilmesi icap ettiği takdirde yeni muadelet kliring hesaplarının bakiyelerine 
tatbik olunmayacaktır. 

Pengö veya türk lirasından gayri para ile muharrer Türk ve Macar alacakları evvel emirde 
Türkiyede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macaristanda Macar Millî Bankasının tahsil gü
nündeki resmî kuru üzerinden ithalâtçı memleketin millî parasına tahvil edilecektir. 

; ' Madde — VI 

Alacaklılara yapılacak tediyeler Türkiyede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macaristanda 
Macar Millî Bankası marifetile, her memleketin millî parasile, 2 nci ve 3 ncü maddelerde derpiş 
olunan tevdiatın tarih sırasına tevfikan ve mezkûr maddelerde işaret edilen hesapların mevcudu 
haddi dahilinde, icra olunacaktır. 

2 nci ve 3 ncü maddedelerde derpiş olunan A hesaplarından birisinin mevcudu gayri kâfi ol
duğu takdirde iki ihraç bankası bilitilâf aralarında bir röpor muamelesi akdetmeği derpiş edebile
ceklerdir. 

Madde — VII 

Âkit memleketlerden birisi menşeli olup diğer memleketin arazisi üzerinde kurulan panayır ve 
sergilerde teşhir edilen ve satılan mahsulâtın bedeli, bu maddelerin girişine ve satılmasına mevzubahs 
panayır veya sergilerin kurulduğu memleketin kanunî hükümlerile müsaade edilmiş bulundukça, 
işbu Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan ve tarih sırası haricinde tesviye edilecektir. 

Ayni veçhile bu panayır ve sergilere iştirak masrafları da tarih sırası haricinde tesviye olunacak
tır. 

Madde — VIII 

Seyyahin masraflarına müteallik tediyeler iki ihraç bankası tarafından tarih sırası kaydına 
tâbi tutulmaksızın icra olunacaklardır. Şurası mukarrerdir ki bu tediyeler iki memleketten her 
birinin dahilî rejiminde derpiş olunan günlük azamî miktarı geçemiyeceklerdir. 
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Madde — IX 

İ temmuz İ§37 tarihli Tediye Anlaşmasına tevfikan açılmış bulunan Kliring hesapları 3 i 
mayıs 1941 tarihine kadar yapılmış bulunan tevdiat bakiyesinin tesbiti için bu tarihte kapatıla
caklardır. 

Bu suretle tesbit olunan bakiye işbu Anlaşmanın 2 nci ve 3 ncü maddelerinde derpiş edilen A 
hesaplarından birisine nakledilecektir. 

Madde — X 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Macar Millî bankasının müsaademle hususî takas mua
meleleri yapılabilecektir. 

Madde — XI 

Şurası tasrih olunur ki işbu Tediye Anlaşmasının ticarî mübadelelere müteâllik hükümleri an-
-cak iki memleketten biri menşeli olup diğer memleketin dahilî istihlâki için, icabeden rüsum ve 
tekâlif tediye edilmek suretile, filen ithal olunan eşyaya taallûk eder. 

İşbu Anlaşma hükümleri transit eşya ticaretine tatbik olunmaz. 

Madde — X I I 

İki Hükümetten her birisi, işbu Anlaşmanın muntazam bir şekilde işlemesini temin için, kendi 
mevzuatına göre, icabeden tedbirleri alacaktır. 

Madde— XIII 

İşbu Anlaşmanın inkızasmda diğer memleket nezdindeki Kliring hesaplarında lehinde bir ba
kiye kalmış bulunan iki memleketten birinin ithalâtçıları ithalâtları bedelini bu bakiyenin itfasına 
kadar işbu Anlaşma hükümlerine göre tevdide devam edeceklerdir. Ayni suretle kredi ile yapılan 
veya işbu Anlaşmanın hitamından evvel bir veya diğer taraftan sevkedilmiş bulunan emtia bedeU 
de 2 ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan Kliring hesaplarına tevdide devam olunacaktır. 

Madde — XIV 

İşbu Anlaşma 1 haziran 1941 tarihinde meriyete girecek ve bu günkü tarihle imza edilen Ti
caret Anlaşmasının ayni meriyet müddetini haiz olacaktır. 

Budapeştede iki nüsha olarak, fransızca, 3 mayıs 1941 tarihinde tanzim olunmuştur. 

Ruşen Eşref Ünaydın Nickt 
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S. Sayısı: 275 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy halk tram
vayları şirketindeki hissesinin istanbul belediyesine devri 

hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/506) 

T. C. 
: ' Başvekâlet 16 - IX - İUO 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4211 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy Halk tramvvayları şirketindeki hissesinin 
istanbul belediyesine satılması hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 9 - IX - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları türk anonim şirketinin borcunun sermaye
sine yakın bir miktara baliğ olmasına binaen istanbul belediyesince tasfiyesine tevessül edilmesi 
üzerine şehir halkının mühim hır kısmının medenî bir ihtiyacını temin eden bu hattın tasfiye 
gibi ağır bir muameleye tâbi tutulması muvafık görülemediği ve bu hattı en iyi ve salahiyetli bir 
tarzda idare edecek yegâne merciin de istanbul belediyesi olduğu göz önüne alınarak tasfiyesi te
hir olunmuş ve ancak bu gayenin temini iein hissedarların fedakârlıkta bulunmaları da zarurî 
görülmüştür. 

Bu hususu tetkik eden Dahiliye ve Nafia vekilleri tarafından verilen müşterek raporda Vakıf
lar umum müdürlüğünün mezkûr şirketteki 468 220 liralık hisse senedatınm 200 000 lira muka
bilinde istanbul belediyesine devredilmesi ve bu 200 000 lirayı belediyenin faizsiz olarak on beş 

senede Vakıflar umum müdürlüğüne ödemesi teklif edilmiş ve bu teklif muvafık görüldüğünden 
bu esas dairesinde ve tahsil veya mahsup edilecek paraların tâbi olacakları muameleyi de ihti
va etmek suretile tanzim ed'len kanun .lâyihası takdim kılınmıştır, 

Kabul buyurulması rica oluunr. 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/506 
Karar No. 27 

31 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar -
Kadıköy Halk tramvayları şirketindeki hissesi
nin istanbul belediyesine satılması hakkında 
Vakıflar Umum müdürlüğünce hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 9 - IX - 1940 tarihli 
içtimaında Büyük Millet Meclisine arzı karar
laştırılan kanun lâyihası, Dahiliye vekili ve Baş
vekillik müsteşarı hazır bulundukları halde 
müzakere olundu. 

Kanunun ihzarını mucip sebeplere ve verilen 
izahlara göre zikredilen tramvay şirketinin baş
lıca sermayedarları İstanbul belediyesi ile Va
kıflar umum müdürlüğü olup bir buçuk milyon 
liraya baliğ sermayesini temsil eden hisse senet
lerinden ancak 22 000 liralığı halkın elinde bu
lunduğu ve bilhassa tesis ve tevzi masrafların
dan mütevellit borçlarının sermayesi miktarına 
yaklaşmakta olmasından dolayı İstanbul beledi
yesince tasfiyesine teşebbüs edildiği ve halbuki 
şehrin geniş bir mıntakasında halkın naklini te
min etmekte bulunan böyle bir müessesenin tas
fiyesinden ise esasen amine hizmetlerini ifa ile 

mükellef belediyenin idare etmekte olduğu di
ğer amme müesseseleri gibi bu tramvayları da 
bizzat işletmesinin en doğru hal çaresi olarak 
mütalea edildiği ve bunun için de 1832 ve 2803 
numaralı kanunlar mucibince Vakıflar umum 
müdürlüğü tarafından satın alınmış olan 
468 220 lira kıymetindeki hisse senetlerinin bir-
riza takarrür edecek bedel mukabilinde ve şart
lar dairesinde belediyeye satılmasına yine bir 
kanunla mezuniyet verilmesi teklif olunmakta
dır. 

Bu görüşe iştirak eden encümenimiz, kanun 
lâyihasını aynen kabul etmiş olmakla dosyası
nın, havalesi veçhile, Bütçe encümenine tevdi
ini Yüksek Reislikten rica ederiz. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır Nasuhi Baydar H. Dicle 
Buras Kırklareli 

Dr. G. Kahraman Hamdi Kuleli 
Malatya Tokad 

M. Nedim Zabçı Cemal Kovalı 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 121 
• Esas No. 1/506 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar -
Kadıköy Halk tramvayları şirketindeki hissesi
nin istanbul Belediyesine satılması hakkında 
Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanıp Baş
vekâletin 16 - IX -1940 tarih ve 6/4211 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Maliye encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize tevdi buyurulmakla Dahiliye vekâle
ti namına Mahallî idareler ve Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve malî kontrol umum müdürleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

12 - VI -1941 

Adı geçen şirketin tesis ve tevsi masrafla
rından mütevellit borçlarının sermayesine yakın 
bir miktara baliğ olmasına binaen tasfiyesi ica-
beder hale geldiği, halbuki şehrin mühim bir 
kısmındaki münakaleyi temin eden bu müesse
senin tasfiyesinden ise hisselerinin çoğuna sa
hip bulunan belediyeye maledilmesi suretile di
ğer mümasili amme müesseseleri gibi doğrudan 
doğruya belediye tarafından idare olunması ve 
işletilmesi şehrin menfaatleri iktizasından gö
rülmüş ve bu satışla Vakıflar idaresinin de tas-
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fiye halinde uğrayacağı zararın kısmen önüne 
geçileceği anlaşılmış olmakla lâyiha esas itiba-
rile Encümenimizce de kabul edilmiş ve birinci 
ve ikinci maddeler bir kelime tashihi yapılmak 
suretile yeniden tanzim edilmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
î. Eker T. Coşkan II. Kitaba 

Kâtip 
istanbul 
F. Öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Bursa 
N. Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Seyhan 
8. Çam 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. H. Ürgüblü 

Trabzon 
Sırrı Day 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/506 
Karar No. 41 

9 - VIII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum müdürlüğünün Üsküdar -
Kadıköy halk tramvayları şirketindeki hissesi
nin İstanbul belediyesine satılması hakkında 
Vakıflar Umum müdürlüğünce hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderildi
ğini bildiren 16 eylül 1940 tarihli ve 6/4211 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbatalarile birlikte Encümeni
mize tevdi buyurulduğundan okundu ve müza
kere olundu. 

Gerek Hükümet lâyihasında ve gerek Encü
menler mazbatasında yazılı mucip sebeplere 
nazaran, hisse senetlerinin büyük bir kısmı 
Vakıflar Umum müdürlüğü ile İstanbul beledi
yesine ait olan Halk tramvay şirketinin borç
ları, bütün sermaye miktarını tecavüz ederek 
müesseseyi iflâsa götürecek bir dereceye çıkma
sına mebni şirketin tasfiyesi cihetine gidilmek 
istenilmektedir. 

Şirket böyle bir tasfiyeye maruz bırakıldığı 
takdirde şehrin büyük bir mmtakasmda halk, 
nakil vasıtalarından mahrum kalacak ve bu 
hususta İstanbul belediyesine terettüp eden 
amme hizmeti vazifesi sekteye uğrayacaktır. 

Böyle bir arızanın vukuuna meydan verme
mek için bu müessesenin müşterek hissedarlar 
idaresinden alınarak İstanbul belediyesi tara
fından münferiden işletilmesi en muvafık bir 

hal çaresi olarak mütalea edilmiş ve bu hal su
reti, Vakıflar idaresinin ve İstanbul şehrinin 
menfaatleri icabından bulunmuştur. 

Şu kadar ki Vakıflar Umum müdürlüğü, şir
ketin hisse senetlerine 1832 ve 2803 numaralı 
kanunlara tevfikan iştirak eylemiş olduğundan 
bu senetlerin belediyeye satılmasına yine bir 
kanunla mezuniyet verilmesi muktazi görülmüş
tür. . 

Bu görüşe encümenimiz dahi iştirak ederek 
Bütçe encümeninin kelime tashihi suretile tan
zim eylediği lâyihayi aynen kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uy badın 
Kâtip 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Antalya 
R. Kaplan 
Erzurum 

N. Elgün 
Kars 

E. özoğuz 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 

R. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Konya 
Ş. Ergun 

Tokad 
Galib Tekel 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Antalya 
T. Sökmen 

Çankırı 
A. Doğan 

Hatay 
A. Türkmen 

Malatya 
E. Barkan 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Ka
dıköy Halk tramvayları şirketindeki his

sesinin İstanbul Belediyesine devri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1832 ve 2803 sayılı kanunlar mucibince Üs
küdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları 
Türk anonim şirketinden aldığı (468 220) lira
lık hisse senedatmı birriza tekarrür ettirilecek 
bedel ve şartlar dairesinde istanbul Belediye
sine satmaya Vakıflar umum müdürlüğü me
zundur. 

MADDE 2 — Satıştan elde edilecek bedel 
22 nisan 1936 tarihli ve 2950 sayılı kanunun bi
rinci maddesi mucibince tahsisat kaydedilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Dahiliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam II. Menemencioğlu S. Arikan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
M. ökmen 

4 -
B Ü T Ç E E N C Ü M E N İ N İ N D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy 
Halk Tramvayları şirketindeki hissesinin İstanbul 

Belediyesine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün 22 - VI - 1931 ve 1832 ve 14 - VI - 1935 
tarih ve 2803 sayılı kanunlar mucibince Üskü
dar - Kadıköy ve havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim şirketinden aldığı (468 220) li
ralık hisse senedatmı aralarında takarrür et
tirilecek bedel ve şartlar dairesinde İstanbul be
lediyesine satmağa Vakıflar müdürlüğü mezun
dur. 

MADDE 2 — Satıştan elde edilecek bedel 
22 nisan 1936 tarih ve 2950 sayılı kanunun bi
rinci maddesi mucibince irat ve tahsisat kayde
dilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Dahiliye vekili memurdur. 
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içel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi we Adliye ve 

Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep viuhtelit 
encümen mazbatası (3/363) 

T. C. 
Başvekâlst 19 - IV - 19 M 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/754/1617 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memuriyet vazifesini ihmal etmekten suçlu sanılan Adana eski Belediye reisi Turhan Cemal 
Beriker halen içel Mebusu bulunduğundan hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuni
yetinin kaldırılması Dahiliye vekilliğinden alman 18 - IV - 1941 tarih ve 298 sayılı tezkerede bil
dirilmiş vve bu işe ait tahkikat evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. Es. ve Ad- E. Mü. Muh. E. 9-VIII -1941 

Esas No. 3/363 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Memuriyet vazifesini ihmal etmekten suçlu Yüksek Reisliğe sunulur. 
sanılan Adana eski Belediye reisi ve halen İçel Teş. Es. ve Ad. E. Mü. 
mebusu Turhan Cemal Beriker hakkında adlî Muhtelit E. Reisi Bu M. M. 
takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin Kütahya Tokad 
refedilmesi Başvekâletin 19-IV-1941 tarih ve # . Peker Resai Erişken 
6-754/1617 sayılı tezkeresile talep edilmekte- Kâtip 
dir- Tokad Balıkesir Bingöl 

Bu bapta Turhan Cemal Berikere isnat olu- Resai Erişken O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
nan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 Çankırı Erzincan istanbul 
nci maddelerinde yazılı cürümler haricinde ol- F. N. Rükün A. Fırat Ziya Karamursal 
duğu thzarî encümenin mazbatasından dahi an- Kastamonu Kocaeli Konya 
kısıldığından Dahilî nizamnamenin 180 nci mad- Abidin Binkaya Salâh Yargı G. Gültekin 
desinin ikinci fıkrası mucibince takip ve muha- Konya Rize Sinob 
kemesinin Devre sonuna talikma karar veril- F. Gökbudak S. Ali Dilenire C. Atay 
mistir. Tokad Trabzon Zonguldak 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere S. Atanç F. A. Barutçu Şinasi Devrin 




