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1. — ZAPTİ SÂ 

IBirinci Celse 
ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde birinci celse zevali saat bir buçukta 
inikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Muallim ve talebenin askerlikten istisnasına 
dair Rasih Efendinin teklifi müstaceliyetle Lâyiha En
cümenine ve Lâyiha Encümeninden şayanı kabul ol
duğuna dair mazbata ile Heyeti Umumİyeye sevkedi-
len İzmir Mebusu Süleyman Efendinin teklifi Maarif 
Encümenine ve mensubini askeriyenin mezuniyeti hak-
kında Bursa Mebusu Emin Beyin teklifi Müdafaai 
Milliye Encümenine, Aksaray'ın liva haline İfrağına 
dair Niğde mebusları İle rüfekasının teklifleri Dahi
liye Encümenine ve Düzce'de affı umumi ilânına da
ir Fuad Beyin teklifi Heyeti Vekileye, zabıtanın ne-
feratla aynı kazandan yemek yemelerine dair Karahi-
sar Mebusu Şükrü Beyin teklifi Müdafaai Milliye 
Encümenine, Uluborlu narikzedegânının meccanen 
kereste katetmelerine dair Hacı Tahir Efendinin tekli
fi İktisat Vekâletine havale olundu. Azadan on üç za
ta mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset kararı ka
bul olundu. Torol kaymakamlığının müdafaada se
bat edilmesi hakkındaki telgrafına Divanı Riyasetçe 
cevap yazılması takarrür etti. Mecliste bir kütüphane 

Sayfa 
1. — Damga resminin tezyidi hakkında ka

nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları. 417:421,445:446 

2. — Aşar mültezimlerinden edayi deyin 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizalan-
nın İadesine dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 436:442 

K HULÂSASI 

küşadına dair Aydın Mebusu Mazhar Beyin takririnin 
nizamname mucibince teşkil edilmesi lâzım gelen kü
tüphane komisyonuna tevdiine karar verildi. Beş adet 
kanun lâyihasının encümenlerce tetkikatı ikmal edile
rek Heyeti Umumiyeye gönderildiği Makamı Riyaset
ten tefhim olundu. İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi-
nin icraatı hakkında Müdürü Umumî Beyin beyanatı
nı müteakip müzakere cereyan etmiş ve Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerinin izahatından sonra müzakere 
kâfi görülerek takrirlerin kıraatına geçilmiş, Matbuat 
ve İstihbaratın Posta Telgraf umuriyle tevhidiyle ve
kâlet teşkiline dair olan takrirler reddoluranuş Mat
buat Müdüriyeti Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine 
raptı hattında Operatör Emin Beyin teklifi kanuni 
şeklindeki takriri nazarı mütalaaya alınmak Dahiliye 
Encümenine ve Biga Mebusu Hamît Beyin Ankara 
Ceridesinin hali mükemmeliyete irca ile evarair ve mu-
karreratı resmiyenin mezkûr Ceride ile neşrine dair 
takriri Dahiliye Vekâletine havale edildi. İrşat Encü
meninin yeniden intihabına dair Tunalı Hilmi Beyin 
takriri kabul olunarak celse on dakika tatil edlidi. 

ikinci Celse 
ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat 3,30'da inikat etti. Dahiliye 

REİS 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2 Badezzeval 

İkinci Refc Vekili Hasan Fehmi Beyefendi Hazreöeri 

KÂTİP — Feyyaz AK Bey (Vozgat) 

REİS — Meclisi kuşat ediyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Feyyaz Âli Bey tarafından 
okundu) 

— 414 — 



1 : 75 29 . 9 . İ33« C : 1 

Vekili Beyefendi tarafından Posta ve Telgraf Umuru 
hakkında verilen İzahat istima edildikten sonra, Bele
diye Kanununun bakiyei müzakeresine geçildi, tlga 
edilen üçüncü madde yerine Karahisar Mebusu Şük
rü Beyin teklifi ikame ve dördüncü madde aynen be
şinci madde tashihen kabul edildi. Kanunu mezkûr 
hakkında müstaceliyet kararı olduğundan ikinci mü
zakeresi beş gün sonraya tehir edilip, Resmî Damga 
Kanununun müzakeresine başlanılarak heyeti umumi-
yesi hakkında müzakere kâfi görülerek maddelere ge
çildi. Birinci madde hakkında dahi müzakere cereyan 
ve Mecliste ekseriyet olup olmadığını anlamak için 

3. — TE 

1, — 'Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, be
lediyelerin mektebi iptidâi \kilsat etmeleri hakkında 
teklifi kanunisi. (21105) 

REİS — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
Belediye Kanununa dair on yedi maddelik teklifi ka
nunisi var, Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, çayın 
bandrola tabi tutulmasına dair teklifi kanunisi. (2/106) 

REİS — Çayın bandrola tabi tutulmasına dair 
Mustafa Lûtfi Beyin bir teklifi kanunisi var, bunu da 
Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

S. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, erkân, üme
ra, zabıtan ve mensubini askeriyeden olan mebusla
rın bu devret intinabiyede mezun addolunmalarına da
ir teklifi kanunisi. (2(107) 

REİS — Erkân, ümera ve zabitan ve mensubini 
askeriyenin bu devrei intihabiyeye mahsus olmak üze
re mezun addedilmelerine dair Trabzon Mebusu Hüs
rev Beyin takriri, bunu Lâyiha Encümenine veriyo
ruz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Müstaceliyet kara-
riyle. 

REİS — Evet efendim, müstaceliyet teklif ediliyor. 
Reyinize arz ediyorum, bu kanunun m üs t acelen en
cümenlere tebliğ... 

BİR MEBUS BEY — Esas anlaşamamıştır. 

yoklama icra ve ertesi gün aynı saatte içtima edilmek 
üzere saat beşte celse tatil edildi. 

ikinci Riyaset 
Vekâleti V. Kâtip 

Hasan Fehmi Feyyaz Ali 

Kâtip 
Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sadaları) Zaptı sabikı kabul buyuranlar elle
rini kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — izahat vereyim efen
dim. Malûmu âliniz nisabı ekseriyet kanunu namiy-
le bir kanun çıktı, bunda memurlukla, mebusluk içtima 
etmez diye bir kayıt vardır ve teşrinievvel birden ev
vel memurluğu mebusluğa tercih edeceklerini bildir
meye mecburdurlar. Encümenimizde asker arkadaşla
rımız vardır. Ben bundan müstesnayım, Kanunu Esa
sı mucibince istifa etmişimdir. Bunun için benim za
bitliğim mevzubahis değil. Fakat Meclis fevkalâde 
olarak toplanmıştır. Yani istanbul Meclisi Mebusanı 
gibi değildir ve bir çok da zabitan arkadaşlarımız var
dır. Şimdi biz bunları memurluktan istifa etmiş gibi, 
yani silki askeriden istifa etmiş addedersek doğru ol
maz. Mülkî memurlar gene eski memuriyetlerine gi
debilirler ve asker arkadaşlarımız mesleğinden olur, 
açıkta kalır. Bu hiç doğru değildir. Çünkü askerler si
yasetle meşgul olamazlar. Onun için bu fevkalâde ah
vale mahsus olmak üzere, ilk meşrutiyette. Birinci Mec
lisi Mebusanda yapıldığı veçhile, buradaki arkadaşlara, 
bu müddete mahsus olmak üzere mezuniyet verilir. 
(Gürültüler) (Lâyiha Encümenine sadaları) 

REİS — Efendim, müzakere açmıyoruz. Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. Geldikten sonra esas hak
kında müzakereye gireceğiz. Bu bir tekliftir. Yalnız 
müstaceliyet teklifi vardır. Bunu reyinize arz ediyo
rum. (Hayır sadaları) Müstaceliyeti kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. Müstaceli
yet kabul edilmedi. Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

ÜUFLER 

— 415 — 
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5. — SUALLER İSTİZAHLAR VE 
CEVAPLARI 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
Millî aşireti ahvali hakkında istizah takriri ve Dahili
ye Vekili Refet Beyin tahriri cevabı. 

REtS — Millî aşireti hakkında bir sual takriri 
vardu Malûmu âliniz Dahiliye Vekâletine tevdi etmiş
tik, ahiren Dahiliye Vekâleti tahaddüs eden bir me
sele üzerine Millî aşiretine ait İzahatı verdi. Arzu 
ederseniz okuyalım. Arzu ederseniz mesele kapansın. 
(Okunsun sadaları) 

Riyaseti Celileye 

Nizamnamei Dahilinin yüz dokuzuncu maddesine 
nazaran vükelânın on gün zarfında suali tahririlere 
cevap vermesi lâzım gelirken on beş günü mütecaviz 
bir sükût ile mukabele gören «Millî Reisi ibrahim 

Paşazadeler» İn Viranşehir'de ika ettikleri hilafı emnü 
asayiş ahvale dair takririmin İstizaha kalbiyle meşe-
lei maruza hakkında izahat itasını teklif ederim. 

21.9.1336 
Diyarbekir 

Kadri Ahmet 
(Bu husustaki esas takrir evvelce zap'ta geçmiş

tir) 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

25.9.1336 tarihindeki umumî içtima da bu vaka 
hakkında Meclise izahat verildiğini arz ederim. 

27.9.1336 
Dahiliye Vekili 

Refet 

BtR MEBUS BEY — Sahibi sual yok. 

AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Kayseri Mebusu Âtim Efendiye izin itasına 
dair Divanı Riyaset kararı. 
. KÂTİP — Kayseri Mebusu Âlim Efendi dört 

mah mezuniyet İstiyor. Üç mah mezuniyet verilmiştir. 
REtS — Üç mah mezuniyeti kabul buyuranlar el

lerini kaldırsın. Mezuniyeti kabul edildi efendim. 
2. — Konya Mebusu IKâztm Hüsnü Beyle Musa 

Kâzım Efendinin mezuniyetlerine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

27 Eylül 1336'da münakît Divanı Riyasete : 
Merbut istidaname ve melfufu raporlara nazaran 

Konya azasından Kâzım Hüsnü ve Musa Kâzım Bey
lerin evvelce almış oldukları mezuniyet müddetlerinin 
inkızasından itibaren birer mah temdidi müddetleri 
tasviben Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

27.9.1336 
REtS — Efendim, Musa Kâzım ve Kâzım Hüsnü 

Beylerin, Divanı Riyasetin tensibi üzerine, mezuniyet
lerini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

3. — Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendinin me
zuniyet talebine dair takriri 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi Muhteremi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Aile ve kerimemin haleti nezîde bulunması vesi

ka almaksızın müfarikatımı icabettir d!. Vefat bugün
kü vaziyetimin mazeretimi yevmi mufarikatımdan iti
baren bir ay mezuniyetle ızurarım göstermiştir. Mec

lisçe müddeti mezkûrede mezun addedilmekliğim müs-
terhamdir. 

2 Eylül 1336 
Tosya*da Bursa Mebusu 

Şeyh Servet 
(Muvafık sadaları) 
REtS — Efendim, Şeyh Servet Efendinin bir mah 

mezuniyetini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. Evrakı varide bitmiştir. Ruz-
nameye geçiyoruz, 

4. — Kütüphane Encümeni intihabı. 
REİS — Ruznameye geçmezden evvel, dünkü ruz-

namemizde Doktor Maznar Beyin, kütüphane hakkın
da kabul buyurduğunuz takriri veçhile üç zatın Kütüp
hane encümenine memur edilmesi lâzımdır. Kütüpha
ne Encümenleri malûmu âlileri, beş zattan İbaret
tir. Bunların ikisini idare memurları intihap ederler. 
Üçüncüsünü de Heyeti Umumiye intihap eder ve kü
tüphane heyetinde olan azanın, Divanı Riyaset azası 
meyanından olmaması Nizamname iktizasındandır. Sa
hibi takrir Maznar Bey, Canik Mebusu Hamdi Bey
le, Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin aza olmalarını 
teklif ediyor. Reyi işarı ile kabul edelim. Bunlar esa-
satı hazırlasın. (Muvafık sadaları) Bu arz ettiğim veç
hile, Doktor Mazhar Beyle Hamdi Bey (Canik), Hüs
rev Bey (Trabzon)... Bu zevatın Kütüphane Encümeni 
azalığını kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ekseri
yetle kabul edilmiştir efendim. 

__ 416 — 
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8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Damga resminin tezyidi hakkında kanun lâ
yihası ve Kavanini Maliye ye Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları. 

REİS — Damga Kanununun bakiyei müzakeratı-
na geçiyoruz. Müzakere, birinci madde üzerinedir. Dün 
söz alan zevatın sözleri bitmiştir. Takrirlere nöbet gel
miştir. Takrirleri okuyacağız. Efendim, birinci mad
de hakkındaki müzakerenin kifayetini reyinize arz et
medim. Söz isteyenler varsa yazayım, yoksa kifayeti 
reyinize arz edeyim. (Kâfi sadaları) Birinci madde 
hakkındaki müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın. Kâfi görüldü. Takrirler okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceb'lesİne 
Damga resminin birinci maddesindeki tezyitten 

müstediyatı şahsi yenin müstesna tutulmasını teklif 
ederim, 

28 Eylül 1336 
İzmit 

Hamdi 

REİS — Efendim takriri nazarı mütalaaya. alan
lar ellerini kaldırsın. Kazarı mütalaaya alınmadı efen
dim. Karesi Mebusu Vehbi Efendinin takriri de onun 
aynıdır. 

Riyaseti Celileye 
Arzuhallere ilsak edilen bir kuruşluk pullara za-

maim icra olunmamasını teklif eylerim. 
29 Eylül 1336 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Nazarı mütalaaya alınmadı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Birinci maddenin berveçhi ati şekilde tadilen ka

bulünü teklif ederim : 

MADDE 1. — 25 Zilhicce 1322 ve 6 Şubat 1321 
tarihli Resmi Damga Kanunu mucibince istifa edil
mekte olan rüsumu maktua iki misline ve kanunu mez
kûrun on birinci ve on besinci ve yirmi birinci mad
delerindeki rüsumu nispiye ile resmi munzam pul
ları beş misline iblâğ edilmiştir, 

29 Eylül 1336 
Karahisaraahip Mebusu 

Mehmet Şükrü 
REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar elle

rini kaldırsın. (Ret sadaları) Efendim nazarı mütalaa
ya alınmadı, 

Efendim İki takrir var, ikisinin de mündericatı 
aynıdır. Canik Mebusu Şükrü Beyle, Saruhan Mebusu 
Refik Şevket Beyin takrirleri var. Her ikisi de Ka
vanini Maliye Encümeninin teklif ettiği maddenin ka
bulünü teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Kavanini Maliye Encümeninin birinci maddesinin 

reye vaziyle kabulünü teklif ederim. 
Saruhan 

Refik Şevket 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 

kaldırsın. Nazarı dikkate alındı. 
Kabul edilen birinci madde şudur. 
25 Zilhicce 1322 ve 6 Şubat 1321 tarihli Resmi 

Damga Kanunu mucibince İstifa edilmekte olan rüsu
mu maktua üç misline ve kanunu mezkûrun on birinci 
ve on beşinci ve yirmi birinci maddelerindeki rüsu
mu nispiye ile resmî munzam pullan iki misline iblâğ 
edilmiştir, 

REİS — Efendim ikinci maddeye geçiyoruz, 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey, 

teklif nazarı dikkate alınmak demek, kabul demektir. 
REİS — Evet efendim kabul demektir. 
MADDE 2. — Resmi Damga Kanununun doku

zuncu maddesinde gösterilen cetveli mahsusun 66 nu-
marasiyle alınmakta olan damga resmi birinci madde
deki tezyitten müstesnadır. 

REİS — Bunun hakkında söz isteyen var mı? 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Burada da 

Kavanini Maliye Encümeninin teklifinin kabulünü He
yeti Muhteremeye arz edeceğim. Çünkü mazbatasın
da, 66 ncı maddenin; Eytam ve eramil raaaşatına, 
73 ncü maddenin mektep şahadetnamelerine, 79, SO nci 
maddelerin, münakehat izinnamelerine ait olduğunu 
söylüyor. Biz bir taraftan teehhülü teshil edelim der
ken bir taraftan da külfet çıkarmayalım. Binaenaleyh 
burada daha fazla müsaade gösteren Kavanini Malîye 
Encümeninin teklifinin kabulünü teklif ederim. 

REİS — Efendim başka söz isteyen yok, madde
yi tekrar reyinize arz ediyorum. Son tadilât, Muva
zenei Maliye Encümeninin olduğu için onu reyinize 
koyuyorum. Çünkü tadil yoktur. Muvazenei Maliye 
Encümeninin ikinci maddesini kabul buyuranlar el 
kaldırsın. Kabul edilmedi, 

Kavanini Maliye Encümeninin İkinci maddesi : 

MADDE 2. — Resmi Damga Kanununun doku
zuncu maddesinde gösterilen cetveli mahsusun 66t 73, 

— 417 — 
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79< 81 numaralarİyle alınmakta olan damga resmi bi
rinci maddedeki tezyitten müstesnadır. 

REİS — Efendim o halde Kavariini Maliye Encü
meninin ikinci maddesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi, efen
dim. Muvazenei Maliye Encümeninin teklifinin üçün
cü maddesini okuyoruz : 

MADDE 3. — Resmi Damga Kanununun ikinci 
ve dokuzuncu ve on birinci maddelerinde muayyen 
olan rüsumu nispiye ve maktua pulları istimal ve İlsak 
itibariyle işbu kanunun mevkii meriyete yazından iti
baren hükmen tevhit edilmiştir. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mazbata mu
harriri İzahat versin. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. {Kabul sadaları) Kabul edildi 
efendim. 

Dördüncü maddeyi okuyoruz : 
MADDE 4. — Resmi Damga Kanununun 39 ve 

77 ncİ maddeleri mülgadır. 
REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 

var mı? (İzahat verilsin sadaları) 
Mazbatalarda izahat vardır efendim okursunuz. 
BİR MEBUS BEY — Kavanınİ maliyenin mi, 

Muvazenei maliyenin mi? 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 

Efendim otuz dokuz ve yetmiş yedinci maddeler, bun
dan evvelki kabul ettiğiniz maddeyi teyit eden mad
delerdir. Evvelce malûmu âliniz, rüsumu maktua ye
rine rüsumu nispiye konursa ceza alınırdı. Bu mad
de cezaları ilga eden maddelerdir. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın. Efendim dör
düncü madde kabul edildi. 

MADDE 5. — Birinci madde mucibince ilsak 
olunacak pul miktarına göre Resmi Damga Kanunu
nun 38 ve 52 ncİ maddelerini muaddil 3 Nisan 1333 
tarihli mevaddı müzeyyele ahkâmına tevfikan alına
cak cezayi naklilerden yüzde elli tenzilât icra edilerek 
bu hesaba göre hükmolunacak cezayi nakliler 3 Ni
san 1333 tarihli mevaddı müzeyyeledeki miktarı teca
vüz etmeyecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, He

yeti Celİlenİzden bir şey istirham edeceğim. Bu Dam
ga Kanununda faidesİz ve lüzumsuz bir şey var. Ma
lûmu âliniz, pulların tarzı iptali muhtelif şekillerde 
gösterilmiştir ve on şekil vardır. Meselâ tarihin bir 

kısmını sağdan atarsanız, cümlemizin malûmu olduğu 
üzere, bilmem tarihin bir kısmı dışarıda olacak, imza
nın bir kısmı pulun üzerinde olacak, kezalik merbu-
tatı da böyledir. İnsan bir tomar evrak aldığı zaman 
havaleden evvel, pulların tetkikiyle meşgul olur. Bu, 
tarifatı kanuniye dairesinde mi İptal edilmiştir, mu
cibi ceza mıdır, değil midir? Maksat, esasen bir pul 
ilsak etmek ve onu bir tarihle iptal etmekten ibaret
tir. Zaten bu Hallaçyan Efendinin bir kazığıdır. Bu
nu Mahmut Efendi merhumun ağzından işiten rüfe-
kamtz vardır. Bu suretle yapmıştır. Bu manasız bir İş
tir. Bunun için bendeniz diyorum ki; bilûmum evraka 
ilsak olunacak pullar hakkında, Damga Kanununun 
mevaddı mahsusasındaki şurut ve kuyut kamilen mül
gadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
malûmu âliniz, Damga Kanunu mucibince cezayi nak-
tî, birisi nispi, diğeri de rüsumu maktuaya nazaran 
iki suretle alınıyor. Halbuki evraka pul ilsak eden bir 
adam, herhalde bilerek kendisini cezayi naktiye mah
kûm etmek istemez. Meselâ gerek yanlış iptal edilmiş 
ve gerek noksan ilsak edilmiş puldan dolayı bendeniz-
ce alınacak cezayi naktinin külliyen ilgasiyle, eğer 
noksan İlsak edilmiş ise iki misline iblâğ ettirmeli, şayet 
müstamel pul ilsak etmiş İse, olvakit bermucibi ka
nun, hakkında ceza tatbik edilmelidir ve eğer hiç pul 
İlsak edilmemiş ise keza ondan da ceza iki misli olarak 
alınmalıdır. Çünkü bir adam bilerek ne noksan pul il
sak eder ve ne de usulsüz iptal ile kendisini cezaya dü
şürür. 

M. M, FUAT BEY (Çorum) — Şimdi efendim bi
rinci madde mucibince İlsak olunacak pul miktarına 
göre 33 ve 72 ncİ maddelere tevfikan yüzde beş ce
zayi naktî alınacaktır diyoruz. Bu da kanunda mukay
yettir. 25 Zilhicce 1292 Kanununun tadiline dair ka
nun ki, bu da resmi nispiye müteallik bulunan evrak 
ile pullardan alınacak cezayi nakdilerden İbarettir, o 
kanunun birinci fıkrasında diyor k i : Resme tabi evrak 
ve senedattan elli kuruş alınır. Şimdi biz 25 kuruş alı
yoruz. Yani miktarı tenzil edeceğiz. Yukarıda bir ku
ruşa kadar olan evrak ve senedattan yüz kuruş diyor, 
Biz elli kuruş alacağız. Bir kuruştan iki kuruşa ka
dar (150) diyor. Biz yetmiş beş alacağız. Fakat şimdi 
bir de pulların iptali meselesini mevzubahis ettiler ki, 
İptalinden dolayı olan cezayi naktiler dediler. Bu İp
tal meselesi pek o kadar mucibi endişe bir şey değil
dir. Çünkü iptalin her ne suretle olursa olsun mak
bul olacağına dair zannederim ki Mahkemei Temyiz 
karar verdi. Şimdi o derece bakılmaz. Tarihi sağa gel-
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mis... Maksat, itsak ve İptal edilmektir. Onun için il-
sak ve iptal edilmesinde endişeye mahal yoktur. 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarısahip) — Cezayİ nak
diler hakkında, meselâ şimdi rüsumu maktuadaa üç 
misli kabul ettik. Bundan alınan cezayi nakdinin üç 
misli mi alınacak, aslından mı, yoksa zamaimden mi? 

FUAT BEY (Çorum) — Elbette aslındandır. Za
maimden olmaz. Aslından alacağız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Nebi] Efen
dinin sorduğu bu sual tavzih edilmelidir. Çünkü bir 
kuruş üç kuruş. Evvelden acaba üç kuruşa ait alına
cak cezanın mı nısfı alınacak? 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Bu 
maddeyi Kavanlnİ Maliye vermiştir. Şu tarzdadır. Esa
sen mebhus otuz sekizinci maddeye müzeyyel eski 
maddei müzeyyele bir listeden ibarettir. Oradaki yir
mi paraya tabi evrak ve senedat ye İlânattan bilfarz 
elli kuruş, yirmi paradan bir kuruşa kadar yüz kuruş 
ve yüz elli kuruş ilâhiri. Şimdi mahkeme hükmettiği 
zaman tabii yeni kanun ile zammedilmiş tir, bir kuruş, 
Uç kuruş olmuştur. Binaenaleyh burada üç kuruşa ka
dar olana bakacaktır değil mi efendim? Yani mahke
me eski kanuna tevfikan değil, miktarı üzerinden hük
me memurdur. Bu noktai nazardan encümen görmüş 
ki, cezayi nakdî Üç misli tezayüt edecek, etmesin di
ye tenzil etmiş. Burada yüzün ellisini tenzil ederek, bu 
suretle cezayi nakdî maddelerini de nısfına tenkis et
miştir. Binaenaleyh, madde muvafıktır. 

NEBÎL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Aslından 
nısıf tenzil edeceğiz diyorlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Ha
yır efendim. Şimdi efendim mesele gayet vazıh; bu, 
bir mahkemenin karşısına gidecek, yeni kabul buyur
duğunuz kanun mucibince, bilfarz on kuruşluk bir pul 
yapıştırmak lâzımdır, yapıştırılmamış, on kuruşluk pu
lu yapıştırmayanlar için kaç kuruş alınacak? Dört yüz 
kuruş cezayi naktî alınacak. Bunun nısfım tenzil ede
cek. Binaenaleyh iki yüz kuruşa gelecek. Keen bu
günkü zamanda altmış para pul yapıştırmayanlann ve
receği cezayı verecek. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Kaç kuruş 
cezayi naktî? 

MALİYE VEKILt FERİT BEY (istanbul) — On 
kuruşa kadar dört yüz kuruş... 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarıman) — Şimdi biz 
üç mislini zammettik, otuz kuruş oldu. 

NEBİL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Otuz ku
ruştan cezayi naktî ne almak lâzım? 

MALİYE VEKİLİ FERtT BEY (İstanbul) — Beş 
yüz kuruşun nısfı yani iki yüz elli kuruş verecek, aşa
ğı yukarı ona muadil. 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Diyoruz ki : 
Bu kanun tadil edilmeden evvel gösterilen otuz be
şinci maddei muaddelede muharrer cezayi naklilerin 
nısfı alınacaktır. Yani zam kanununda muharrer ce
zayi nakdilerin msfı alınacaktır. Yani cezayi nakdi
lerden ayrıca İkram olunacaktır. Mazbata muharriri
nin beyanatı tefsir mahiyetindedir. 

BtR MEBUS BEY — Hayır efendim, mazbata 
muharririnin beyanatı bu değildir. Muvazenei Maliye 
ondan almıştır. Bu suretle mazbata muharririnin be
yanatını esas tutamazsınız, 

MALİYE VEKlLl FERTT BEY (İstanbul) — Me
sele gayet vazıhtır, işte okuyoruz. (Maddeyi okudu): 

Cezayi nakdilerden yüzde elli tenzilât icra edile
cektir. 

Gayet vazıhtır. 
REİS — Esbabı mucibe mazbatasının son fıkra

sını okursanız bu tereddüt zaü olur. Zannederim. 
HAMİT BEY (Biga) — Efendiler, evvelâ esbabı 

mucibe mazbatasını arz edeyim : Kanunun cezaya 
müteallik olan ahkâmı zaten bir kuruş resim İçin yüz 
kuruş ceza tayin eylediğinden, tezyidi rüsum dola-
yısiyle cezaların dahi bu nispeti mütezayide tahtında 
yükselmesinde hata ile ceza arasında nispet ve adalet 
görülemeyeceğinden ve tezyit edilen rüsumu da ceza
sız bırakmak da muvafık görülemediğinden zamlar 
dahi dahilî hesap ohnat Üzere alınacak cezalardan 
yüzde elli tenzilât icrası kararlaştırılarak... 

MALİYE VEKtLÎ FERİT BEY (İstanbul) — 
Zamlar da dahil olmak üzere değil mi efendim? 

HAMtT BEY (Devamla) — Maliye Vekâletinden 
damga kanunu Heyeti Âliyece Encümenimize havale 
edildiği zaman bir çok tetkikat ve teemmütâtta bu
lunduk, Kanunun bir çok tetkikata muhtaç olması ha
sebiyle, bu damga resminin tevyidi suretiyle memul 
edilen varidatla tehiri de muvafık görülmediği oüıette, 
biz Kavanİni Maliye Encümeni, bu madde 'ile bu mak
sadı temin etmek istedik ve biz bunu, yani mevzu 
müzakere ve münakaşa okun beşinci maddeyi biz Ka-
vanioi Maliye Encümeni, tedvin etitik efendim. Bunun
la istihdaf ettiğimiz gaye, pula tafcli bulunan bir evra
kın bir daireye ibrazı takdirine bittabi ahkâmı cezaiye 
faslına tevfikan bir ceza hüknıedtfrnesıi lâzungeür. Bi
naenaleyh, bu zam doteıyBİyfe o daire reisi veya uran- -
keme, zammın idtfflzam estiği cezayi nakdiyi htükmet-
meşini biz, halkın lehine atarak makul görmedik. Ya
ni bir hâkim veyahut bir daire cezayi nakdî trükmet-
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ımek istediği anda kanunun her iki şeklini muhafaza 
etsin. Yani keene zam vukubulmamışcasma, kablez-
zam bir varakaya ne kadar, ne gibi nispet dairesinde 
pul ifaakı lâzım geliyorsa, o pulun noksan istimalimden 
dolayı ceza hükmedn'sin. Maksadarruz bundan İbaret
tir. Yarii eski şekil, bu tedvin edifcneyen maddeyi ka
bul... 

NEBİL EFENDİ (Karahâsarısahin) — AtsJuıa üç 
kuruştuk pul ibak olunacak. Bir senede şimdi bu (6) 
kuruştuk ilsak edeceğiz, üç kuruş uşak etmediğimiz
de kaç kuruş cezayı nakdî veriyoruz? 

•MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Üç kuruşun 
îoap edeceği cezayı nakdi ne ise bu da odur. 

«AMİT BEY (Biga) — Eğer maddenin sekili, ter
tip ve tanzimimde bir hata varsa KavanM Maliye En
cümeni, teküf olunacak her sekte muvafakat eder zam
mederim. 

ıM. M. FUAT BEY (Çorum) — Nebil EfandMn 
bütün istedikleri camidir. Encümen de buna İştirak 
eder. 

REFİK ŞEVKET BEY'fSaruhan) — Şimdi efen
dim, kanunun tekffifiinden maksat, varidatı artırmaktır, 
cezsuyd artınmak değ& Düyunu umumiliye idaresi, sat
tığı pullardan kasa-suıı doldurmalı, yoksa falan falan 
cezalardan değil Onun için pek nadir olur. Cezayı 
nakdileri, vergi ile mütevazio olmak suretiyle artıtmak 
doğru değildir, bMâbis... Zaten Düyunu umumüye dai
resi, puMan kuManan Türk tebaasına karsı daima on
dan fazla para çekmek esasım binaen her şeyi fazla 
fazla koymuşlar. Beş paralık bir pulu eksik yapıştırdı
ğı için elli kuruş cezayi nakdî almıştır. Şimdi prensip 
olarak şunu kabul edelim: Cezalar tespit olunmaz. 
Çünkü teşdidine mucip esbap yoktur. Burada aranı
lan varidattır. Cezayi nakdi ile varidat temin edilmez. 

MUSTAFA BEY CKa-ralhSsattşaıkî) — Cezayi nak
di de varidat olur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — İkincisi; bi
lâkis Damga Kanununun fazla oıevaddı oezaâyeyi muh
tevi olduğunu, Haindi Bey biraderimdzkt teklif ettiği 
kanundaki mantıksızlığı derakap kabul ettik. Onun 
için diyorum ki; ahkâmı kanuniyede elimize fıraaJt 
gelmiş iken tenkisat, bizim İçin aamrJdir. «Birinci mad
de mucibince ütsak okmacak pınV fıkrasını tayyede
lim, diyettim ki resmi damga kanununun (3ı8) ve (52) 
nci maddelerini muaddıi 3 Nisan 1333 tarihli jrtevad-
dı mıüzeyyüere göre atanacak cezaiyi nakdilerden yüz* 
de elli ceza tenzil edflıtr. Yani edilerek kelimesi yerine 
edilir koyalmı, aAt tarafını katdatnış oluruz. 

9 . 1336 C : 1 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahfcaf«ahip) — 
Eski cezayi nakdilerden tenzE etmiş otursun* 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanihan) — Tabiî, evet 
gayet tabii, aynî maksadı Kavatııİnıi Maliye Encümeni 
düşünmüş demiş ki; bu surette alınacak cezaya naiddi-
'ler cetveldeki gibi olamaz. YanS onun nazarı dikkatlini 
ceLbetmİş, mademki nazarı dikkatini celfoadiyor. Biz 
'doğrudan doğruya diyelim ki; mevcut cezalardan yüz
de eîfö tenk'feat yapıînu$ıtıt. Hiç kimse istemez ki on pa
ra!* pul yapıştuma'diığmdan dolayı elli kuruş cezayi 
nakdi versin. Onun için bunu .bendeniz teklif ediyo
rum. 

REİS — Başka söz isteyen yok(tur> Takriri okuyo
ruz. Beşinci madde hakkında müzakere kâfi görlülmlüş-
tür. 

Riyaseti CeMfeye 
(Beşinci maddenin (Birinci madde mucibince Isak 

'olunacak pul miktarma göre) fıkrasının tayyını ve son 
fıkradaki (Edilerek yerine edilir) demlmesini teklif 
eylerim. 

jSaruhan 
Refik Şevket 

RBİS — Bunu kabul edeniör lütfen el kaldırsın: 
Nazarı mütalaaya alındı efendim. Muvazene) Maliye 
Encümeni takriri adsın. Bu şekilde tashih etsin. ANtın-
cı maıddeye geçiyoruz. 

SÜLEYMAN BEY (Yozgad) — Takrirler evvelâ 
okunuyor. Bilâhare reye konuyordu, Halbuki yairmz 
ıtafcriri okudunuz reye konutdu, kabul edükü diğerlerin
den sarfınazar «diliyor. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Maddei müzey-
yele teklifim vardı ki kabul edümişiti. O da gitsin. 

RASlH EFENDİ (Antalya) — Bendenizin de tek
lifim vardı. 

ıRıEftS — Efendim Antalya Mebusu Rasflh Efendi 
Us İzmit Mebusu Hamdi Beyin teklifleri ikisi birinim 
aynıdır. İkisi de birden okunsun. Reyinize aız ede
yim, 

Riyaseti CeKJeye 
(Damga Kanununun ceza kusmam muaddil bürveçhi 

ati maddenin kabulünü ve derdesti müzakere kanuna 
flâvesitri arz ve teklif eylerim. 

Damga Kanununun ceza kısmanda mündeıiç pu^ 
Uların tanilat dairesinde üsak edilmediği ve yoluyla ip-
îtal ekmesinden mürettep fıkaratı cezaiye mülgadır. 

(28 Eylül 133(6 
Antalya 
Roaü 
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,B. M. M. Riyaseti Celüasine 
Beşinci maddeye maddei müzeyyelldür : 
.Bilûmum evraka ilsak olunacak pufcrın şekl İp

taline daür Damga 'Kanununun mevaddi mahsusasmda 
mıünderiç şurut ve kuyut mülgadır. 

28 EyJüi 1336 
İzmit 

Harodi 
ı(Muvaftk sadatan). 
REİS — Hüküm itibariyle ikisıi de buıbirirein ay

ındır. 
RASÎH EFENDİ (AnftaJiya) — Yalnız Hamdi Bey 

biraderimiz İptali şey etmişlerdir. Halbuki ilsak da 
var, onun için iptal ve ifeakdan mütevellit cezalan ıma-
fudur. 

tREtS — Bu takrirler tai. her 'ikisi de aynı maksat 
ve manayı ihtiva ediyor, nazarı mütalaaya alınmıştır 
efendim. Encümenle vereceğiz. Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin de bir takriri var. Evvelce nazarı dik-
kaite alınan takrirler de «Cezalar mafiudur» 'denilmiş
ti, Bunda ise «iki misli ceza alınır» deniyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Noksan 
İlsak edilen pulun iki katı cezaen ilsak ettirilsin, baş
kaca alınmasın diyorum. 

REİS — Nazan mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Alınmadı efendin, 

/Karesi Mebusu M«met Vehbî Beyin de bir teklifi 
var. Fakat Vehbi Beyin teklifleri, şimdi kabul ettiğimiz 
kamımın dördüncü maddesiyle temin edilmiştir. İster
seniz okunsun, reyinize arz edeyim. 

Riyaseti Oeküeye 
5. — Bu Kanunun tarihi meriyetine kadar putla

rın tarzı ve nevi uşak ve iptalinden dlolayı lâzım gelen 
cezalar mafudur. 

iBeşinci madde olarak teklif eyleriz. 
-29 Eyfcü 133ti 

.Karesi Sanuhan 
Mehmet Vehbi Reşat 

RJEİS — Bunu nazan mütalaaya alanlar el kaldır
sın. (Atamadı efendim). Zaten temin edilmiştir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, şimdiye kadar 
hükmedilen cezayi nakdilerden Maliye Vekilli vaz ge

çecek mi? Biz onu teklif ediyoruz. Bu mülgadır demek
le vazgeçecek mi? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Makabline şü
mulü olur mu efendim? Bir kere tahakkuk etmiş, hük
medilmiş, artık bunlar hesalbata geçmiş, bunların ip
tali, büsbütün karışık bir mesele olur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sambam) — Kanunun ma
kabline şütmıBü yoktur. Eğer vazu kanunlar tasrih' 
ederlerse, makabline değil, makablinin makablline şü
mullü olur. Bu teklif doğrudur, tasrih ed'dbİe. 

RE (S — Şimdi efendim beşinci maddeyi takrirler
le beraber encümene veriyoruz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Bey, temin edilmiş
tir, buyurdunuz, neresi temin edilmiştir? Anlayalım. 

IREİS — Efendim nevine göre nevinin gayri uşak
ları temin etmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz makabline şa
mil olmak üzere teklifimi verdim. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Dördüncü madde bu
yurduğunuz gibi onu termkı etmiyor, 

REÎS — Efendim sözünüz yok, beşinci maddeyi 
encümene verdik. 

MADDE 6. — îfbu kanun her mahalde tarihi neş
rinden on beş gün sonra meriülicradiır. 

.REİS — Altıncı maddeyi kabul edenJer Kütfen el 
kaldırsın. Artma madde kabul ötondu. 

ıMADDE 7. — İşbu kamımın icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Niçin Heyeti 
Vekile?... 

REÎS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Beşinci madde 
encümenden geldiği zaman müzakere ederiz. Bir teb
şir te%raf vardır okuyalım. 

.MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Beşinci mad
de hakkında Refik Şevket Beyin takriri vardır deği* 
<mi7 

REİS — Efendim nazarı dikkate alınan daha bir 
kaç takrir vardır. 

Efendim muamelâtı ittihamiyeleran lâğvi hakkın^ 
daki kanunun müzakeresine geçiyoruz. Fakat ondan 
evvel tebşir telgrafı vardır. Okuyalım. 
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ti. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Şark Cephesinde Ermenilere karyı muvaffa
kiyetli harekâta geçildiğine dair Kâztm Karabekir Pa
şadan mevrut dört telgraf. 

il. — Ermenilerin şimdiye kadar vaki odan taarruz 
ve tecavüzkârane hareketlerine mukabelede buHuntna-
dık ve muhaberatla dostluğu ihlâl edecek hal&erâı iza* 
1 esine ye münasebeti hasette temine çalıştık. Fakat 
Taşmak Erroenüterj hüsnünlyıet ve samimiyetle yapdan 
teklifimizi kabul etmedüer. Her tarafta ahaOlii islami-
yeye karşı Öteden beri yapmakta olduktan tecavüze ve 
mezalimi daha ziyade artadıtar, Kıtaatı askeriyemize 
de tecavüz ve taarruzlarda butundular. Son zamanlar
da Kulp, Kağızman ve Ottu cihetlerindeki islâmları 
katliâma başladılar. Hudut civarındaki kıtaatımıza Mü
temadi taarruzlar yaptılar. Bu hat ve vaziyet fcanjısMi'-
da vaziyeti askeriyemüzi -ıslah ve esbabı müdafaamızı 
temrin etmek makfeactiyfe mukabil bir hareket mecbu
riyetinde kaildik ve 28 Eylül 1336 da harekete gegtfk. 
Kıtaatımız muharebe İJe <ve muvaffakiyetle hareket-
Herine devam etmektedir. 

2. — Erkânı Harfryei Umumiye riyasetine arze-
dUmek üzere 28 . 9 . 1336 saat 6 evvelde telgraf 
merkezîne verilmiştir. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

2 
1. — Kıtaatımız 6,30 da Sürp Haçdağı, İzmin, 

Çorum, Aytderesi dağı, Camardağı, Betdum gediği, 
Semtin Tasdagmı zaptetmişttr, Muvaffakiyetle ileri 
harekete devam ediyor. Ermenilerden gece başlamada 
iki top, bir makineli tttfek alınmıştır, 

2. — Bu rapor Erkânı Harbiyei Umumiye riya
setine yazılmak üzere 28 „ 9 . 1336 da saat 6 evvel
de karargâh telefon merkezine verilmiştir. 

Saik Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

3 
> 1. — -Kıtaatımız (Sürp Haşdağt, Handere garp sırt

ları - Huseyinağa - Purfdağj • Gümridagi - Verişan, 
Başköy garp sırtlan) hattını 28 . 9 . 1336 da zevale 
kadar zapt ve işgal eylemişlerdir. Şimdiye kadar Er
menilerden beş yüz top; iki makineli tüfek İğtinam 
edildi, Kıtaatımız ileri harekete devam ediyor (Alkış
lar). 

2. — Bu rapor Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setine yazılmak üzere 2,30 sonra karargâh telgraf 
merkezine verilmiştir. 

Şark! Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

4 
1. — Kıtaatımız kısmı küllisi ile (Sarıkamış sırt

lan - Kumrudaği - Derişan - Başköy) hattındadır,. Da
ha ileriye keşif kollan gönderilmesi ve Sarikamışm 
(kuvvetli keşif 'kolları tarafından işgali emredilmiş ise1 

de henüz işgaline dair rapor alınamamıştır. Bu gün
kü muharebede temas edilen Ermeni kuvveti bin ka
dar tahmin edüm^tir. Ermenilerden Uki esir alınmış
tır. İki yüzden fazla maktul bıraktırılmıştır., Bizim 
zayiatımız pek cüzidir. Miktarı hakikisi bilâhare arz-
oluuacatofcır. 

2. — IBu rapor 28 . 9 . 1336 saat 9,30 sonrada 
Erkânı Harbiyei Umumîye Riyasetine arzedilmek 
üzere karargâh telefon merkezine verilmiştir. 

Şark: Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

(Alkışlar). 
HAŞtM BEY (Corum) — (Çorum) değil (Çoruh) 

olacak (Handeler), 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Temenni 

ediyoruz ki şarkta başlayan kıtalarımızın muzaffer 
hatveleri inşallah garptekî düsmanlarımızıda ezecek
tir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim dün 
gelen ve bunu mütemmim bulunan habere göre San-
kamış işgal ed'flmiştir (Alkışlar). 

YASİN 'BEY {Oltu) — Efendim, geçen celsenin 
birisinde ismet Beyefendiye bendeniz bir sualde bu
lundum ki; sark cephesinde Ermeniler enerinde bom
ba, bıçak olduğu halde her gün1 ahalü islâmiyeyi kat
liâm ediyorlar. Bizim orada utan kuvvetleri hangi 
zamana ve niçin eğliyorlar? Bu sualime karşı, tabiî 
vicdanıma kanaat bahşolacak bir cevap alamadım. 
Şimdi ve bu günkü telgraflarda anlaşılıyor kî; ordu
muz harekâta başladı ve inşallah orada bize karşı 
mezalim yapan düşmanlar mağlûp olacak ve orada 
kırk iki senedefllberi intizarda buiunaa ahalü islâmlye 
aralarında yine Türk askerini bulacaklardır. (îoşaal-
lah sesleri, alkışlar). 
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1, — MAZBATALAR 

1. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznamei müzakeremize geçiyoruz. Mua
melâtı Mihamiyennı lâğvi 'hakkındaki kanun. Bun
dan evvel bu kanunun; müstacelen müzakeresi hakkın
da bir teklifi tahrirî vardır. Reyi âlinize arzediyorum 
(Çok lâzım sesleri). 

Riyaseti Celİleye 
Muamelâtı ittihamiyenin ilgasına dair olan kanu

nun, pek çok mevkufinin hukukuna taallûku olmak 
itibariîe müstacelen müzakeresini teklif ederim. 

Sarühan 
Refik Şevket 

REİS — Müstaceliyeti kabul buyuranlar lütfen 
d kaldırsın. Müstacelen! müzakeresi kabul edHdi. 
Efendim Heyeti Umumiyesi hakkında söz İsteyen 
var mu efendim? Maddelere geçHmesîni arzu bu
yuranlar lütfen ellerini kalırsın. Maddelerin müzake
resine geçilmiştir efendim. 

Büyük MAM Meclisi Riyaseti Ceftlesine 
26 , 7 . 1336 

Muamelâtı intiham iyenin ilgasına dair Umuru adi-. 
ye Vekâletinden tanzim ve 19 Haziran 133'6 tarih ve 
798 numaralı tezkere! âliyelerine rapten tevdi olunan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Ve-
kilede led et tezekkür tasvip edilerek berayi müzakere 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş 
olmakla ifayi muktezasım rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi San isi 
Cdâiettin Arif 

Muamelâtı ütihamiyenin ilgası hakkındaki kanun 
lâyihasının esbabı mucibe mazbatası 

Mevkii cürme bait olan vilâyat veya elviye mer
kezlerinde bidayet veyahut istinaf mahkemeleri hu
kuk daireleri azalarından intihap olunan zevattan 
mürekkeben veya müstakülen teşekkül eden heyeti 
îtCİhamİyelerin vezaifi müstantrklar tarafından ittihaz 
olunan mukarreratı İtirazen veya resen tetkik ve de-
recei saniyede olarak itayi karar etmekten ibarettir. 
Bir çok mutoarrerat ve evrakı müteferriası nihayet 
heyeti imamiyeierde toplanmakta ve vezaifi asliyele
ri olan mehakim azahklarından infikâkleri mehaziri 
adideyi icap eden zevatm İçtima edebilmelerine inti-
zaren tulu müddet tetkikatı talik olunagelmektedir. 
Evrakı varidenin binlere baliğ almasına ve teraküm 
ve tedahülü bunu bir kat daha tezyit eylemesine bi
naen liyjk olduğu veçhile veya asla tekikat ifası 

kabil olmadığından bu baptaki kararlar mtİstantık 
kararnamesinin veya müddeiumumilerin iddianamele
rinin nahoş bir tekerrüründen ibaret kalarak gayet 
acaip ve garip şekiller almaktadır. Evrakm İptidaî 
ve intihaî mukarreratmdan dolayı bir kaç defa uzak 
mahallere irsal ve ladesi ve merasimi kanuniyeye tâbi 
bulunması ve neticei mukarreratra kısmen tabu tem
yiz olması da nazarı dikkate alındığı takdirde faide 
yerine ânttdadı mevkufiyet ve tehiri maslahat gibi 
mazarrat] adiden başka hiç Ibir şey görülememektedir. 
Gerçi heyeti -îttihamiyelerin 'bir karan istinaf! mahi
yetinde olması itibariîe: müstantıktar üzerinde bir 
ımürakip vaziyetinde bulunabileceklerini farz ve tah
min ederek faide temin edebileceği kanaatinde olan
lar bulunabilirse de işbu fikir hiç bir zaman doğru 
olamaz. Çünkü heyeti ittihamiyelerin müstantrklar 
üzerinde hakkı murakabeleri mevcut olmadığı gibi 
tetkikatı ancak vaktHe icra veya ikmal edilmiş olan 
istintak evrakı üzerinde ifa ederler ve irtikâp olunan 
ceraim veya hattattan bihaber bulunurlar. Şimdiye 
kadar heyeti ithamiyelerin bu gibi efaftn takibatına 
vesile oldukları bile görülmüş ve işitilmiş şeylerden 
değildir. Halbuki müstantrklar mensup bulundukları 
istinaf müddeiumumilerinin tahtı nezaret ve mura-
kebesinde bulunan hükkâmdan madut ve haklarında 
takibat icrası için anlara salâhiyeti fevkalâde bahşe
der ahkâm ve kavaldı kanuniye mevcuttur. Binaen
aleyh faide yerine mazarrat tevlit ettiği aşikâr bir 
surette nümayan olan ve ihtimalki tarihi teessüsün
den berü lâğvi hemen müttefikan kabul edilen mua
melâtı Iftİhamryen'm ilgası ile muamelâtı İstintakiye 
ve mehakematm bir sureti sem ve saiİmede temini 
hüsnü cereyanına zaruret hâsıl olmuştur. 

Heyeti İttihamiyelerin lâğvi dolayısjle müstantık-
ları mutlak ul - inan bırakmak doğru olamıyacağı ve 
hakkı itirazın masun ve mahfuz bulunmaları lâzım 
geleceği nazariyeleri İleriye atılarak bu bapta iki fikir 
ve şekil varidi hatır olabilmektedir. 

Birincisi; heyeti ittihamiyelerin lâğvKe muamelâtı 
İttihamiyenin müstantıklfklann mensup oldukları ve
ya mafevkleri mahkeme heyetleri tarafından ifası. 

İkincisi; yalnız mercii itıiraz olarak mahkeme reis
lerinin veya bunların tayin edecekleri azadan birinin 
tanınması şartrle muamelâtı ittmamiyenin ilgası. 

Birinci şekil; İlgası kabili itiraz ohrııyacak derece
de musip bulunduğuna kanaat hâsıl olan heyeti İrti-
hamiyeler yerine bu baptaki muamelâtı esasen va-
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zifeleri pek ağır ve haddinden efzun olan bidayet 
mahkemelerine tahmil ederek heyeti ktihamiyeyi di
ğer bir şekilde icat ve ipka etmek, liva bidayet mah
kemelerinden ekserisinin ntevaddı tioaiyeyi niyette 
de mükellef olmalarına binaen azadan kısmı azami
nin ittiham ile iştigal ve şu suretle İhsası rey etmele
rine ve binnetice teşkili mehakim kabil olmamasına 
sebebiyet vermek demektir. Mesaili ittihamiyenin en 
yakın fîva veya vilâyet merkezlerinde halli İmkânı ta
savvur edilse bile matlup oran sürat ve suhulet kazi
ye! mutena binası ihlâl ve ifate edilmiş, olacaktır. Bi
naenaleyh kesreti muameleyi de badi olacağında şüp
he olmayan şu usul kabul edilememiştir. 

İkinci şekil; yalnız mercii itiraza ve bunun mah
keme rüesası veya bunların intihap edecekleri azaya 
tevdiine dairdir. Bununla muamelâttı ittihamİyeye bîr 
nBıayet verilecek ve müstantft tarafımdan 'ittihaz olu
nan bilûmum mukarrerat biiâtasdik muteber addo
lunarak ait olduğu makama isal edilecektir. Yalnız 
babı itirazın mesdudiyeti hiç bir veçhile caiz görüle
mediğinden Usulü muhakematı cezaiye kanununda 
ve betahsis yüz otuzuncu maddesinde muayyen ve 
musarrah olan itirazatın reisi mahkeme veya tensip 
edeceği aza tarafından kabili temyiz olmamak üze-
re halli tensip olunmuştur. Yalnız reis tarafından 
serdolunacak mütaleat kararnamenin zirioe tahriren 
işaret olunmakla iktifa edilip kırtasiyecilik ve mera
simi kanuniyeye riayet gibi beyhude ve zait olan 
muamel&ta mahal bırakrîmaması da tasvip edilerek 
muamelât şu suretle de bîr derece daha tariki sad-
giye irca edilmiştir. Gerçi Usulü muhakematı cezaiye 
kanununun eHi birinci maddesi zeylinde gösterilen ve 
reislere babşolunan tevkif, tahliye, istirdadı tevkif, 
meni muhakemeye İnhisar eden salâhiyet ref ve ne-
zedihhiş olmak dolayısrle teşkilâtı henüz mazharı 
emniyet ve 'itimat olabilecek bir mahiyet ve mükem
meliyete ifrağ edilmemi; olan mlistantfklara salâhiye
ti tamme vermek doğru olamıyacağı hakkında bir 
mülâhaza tebadür edebileceğine şüphe yoktur. Fakat 
hükkâm hakkında itimat ve emniyet göstermek lâ
zım olmakla beraber ahvali gayri lâyikaya veya bir 
takım cemime cüret eden memurini adliye haklarında 
hemen işten el çektirilmek ve bir daha istihdam edil
memek üzere tartlarına kadar gidilmek mukaddema 
kabul ve vazedilen esasaittkn bulunmasına ve zateo 
tahriri dahi olsa muamelâtı isüntakiye ile müddei-
umumüer alâkadar ve mahkeme reisleri de mukarre
rsin istintakiyeyi itirazen tetk&a salâhiyettar oldukları 
halde mahallerinde daha vâkıfane icra ve 'takibatı 

lâzımeİ mebbuse derhal ifa olunabileceğine ve meni 
muhakemeye mütedair mukarrerat bir kere de mafevk 
mütfdttumumtilerî taraflarından tetkik ve icabında 
itiraz edileceği ahkâmı kanuniyeden olmasına ve bu 
kararlar kati olmayıp delini cedide zuhuruna muallâk 
bulunmasına ve hâkimi münferit hakkındaki kararna
mede kabul ve elveym tatbik edilen İşbu usulün fe-
vaidi kesiresi görülmesine ve marelbeyan zeyli kanu
nide muayyen vazaif mahdut olup halbuki rüesaya 
İtirazen verilen tetkik salâhiyeti ise bilûmum mukar-
rerata teşmil edilmiş bulunmasına nazaran şu mü
lâhaza da şayanı iltifat görülememiştir. 

Muamelâtı 'ittihamiyenin 'ilgası münasebetle ah-
zü girift ve nakil müzekkereleri ısdarına ve tebligata 
lüzum görülmemiş yalnız müstantıklar taraflarından: 
tastiri ıtabütı mecburiyete alman gayri muvakkat tev
kif müzekkerelerine ahzü girift veya nakil müzekke-
releri büküm ve kuvveti verilmeğe zaruret hâsıl ol
muş ve iddiayi mefsuhiyeti dahi tabiatile imkân kal
mamış olduğundan bunlar için ayn ayrı maddeler 
kaleme alınmıştır. Muhtelif müstantfklar .aralarında 
zuhur eden İhtilâfı merciden dolayı tayini mercie «a-
tâMiyettar bir mevki olan heyeti jttihamiyeler yerine 
bir merci bulmak zarureti tabiathe meydana geldiğin
den buna da bir çare düşünülmüş ve bidayet veya 
İstinaf rüesasmm bu fcabÜ mukarrer&tı tetkik ve ih
tilâfı vakfı halleytemeleri muvafdt görülmüştür. 

işte şu makasıda mebriîdir ki' âtideki mevat tespit 
edildi. 

Mevaddı Kanuniye 
MADDE 1. — Usulü muhakematı cezaiye kanu

nunun babı sanrsinm muamelâtı ittihamİyeye dair 
olan faslı evveli mülgadır. 

MADDE 2. — Usulü muhakematı cezaiye kanu
nunun isticvaba ve saireye müteallik olan İki yüz elli 
birinci 252, 253, 254, 255, 256 ncı maddeleri mülga
dır. 

MADDE 3. — Mukarreratt is'ttntakîyenm tasdikr-
na mütedair olan Usulü cezaiyenin eUi birinci madde
si zeyli mülgadır. 

MADDE 4, — Müstatftıklar taraflarından mevad
dı cmaiyeden dolayı Mhaz olunan icabl mukarrerat 
littSıam karan mahiyetindedir. 

MADDE 5. — Hâkimi münferit olmayan ma
hallerde müstanıbk karamameler&ıe karşı vukubulan 
itirazat o müstanttkın mensup olduğu kaza bidayet 
reisleri taraflarmdan ve Kva bidayet reisleri ile bun
ların tensip edecekleri aza taraftarından, kabiliyeti 
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temyiztyesi olmamak ve medburiyülipta bulunmak 
üzere hal ve bastnolunur. Reisi mahkemenin sureti 
haHi kararname şirine rnüdeilelen tahriri kâfidfr. 
Müteaddit cünha mahkemeleri bulunan mahallerde 
müddeiumumi evrakı rüesaya, rminavebeten tevdi ev
len 

MADDE 6. — Reisler işbu vezaifi üç gün zarfın
da ikmal ederler. 

MADDE 7. — Bİr livaya tâbi müstantıklar me-
yanındaki merci ihtilâfatını liva bidayet rüesası, bir 
vilâyete merbut livalarla bu livalara tâbi kaza müs-
tantikları meyanındaki jtrtilâfatı da mensup oldukları 
İstinaf rüesası kabiliyeti temyiziyeyi haiz olmamak 
şantile hal ve tayini merci «derler. 

MADDE 8. — Mesaili cinaiyede usulü cezaiye-
nİn 89 ve 1Ö4 ncü maddeleri mucibince yahut lüzumu 
muhakeme kararile birlikte rmManttkl&r gayri mevak-
kat tevkif müzekkereleri tastir etmeğe mecburdurlar. 
İşbu müzekkereler ahzü girift ve nakil müzekkere
leri hüküm ve kuvvetim haizdirler. *"'! 

>MADDE 9. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir 

MADDE 10, — tsbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi Umuru Adliye Vekâleti memurdur. 

Umuru Adliye Vekili 
Celâlettin Arif 

(Muamelâtı fatiham iyenin ilgasına dair Umuru Ad
liye Vekâletinden tanzim ve 29 haziran 1336 tarih 
ve 798 numaralı tezkerei âtiyelerine rapten tevdi olu
nan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası He
yeti Vefcilede ledettezekkür tastvip ednerek beravi 
müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali 
tekarrür etmiştir. 

25 temmuz 1336 
B. M. M. Reisi Sanisi Umuru Seriye V. 

Celâletttm Arif Fehmi 
M. M. V. Ad. V. 

Fevzi Celâlettin Arif 
Da, V. Ha. V. Namına 

Hakkı Beh'ic Celâlettin Arif 
Mal. V. Mf. V. 

Ferit Dr. Rıza Nur 
Na. V. tk. V. 

îsmail Fazıl 
Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye 
Dr. Adnan Reisi 

tsmet 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Muamelâtı rttihamiyenin ilgasına dair Heyeti te

nliye tarafından vaki olan teklifi encümenimiz, çok' 
tan beri bir çarei halle İktiranı Miza edipte, fakat 
vakti merhunu her ne seheb mebni ise gecikmiş olan 
pek mühim bir ihtiyacı adlinin teminine medar olmak 
Hîbarile gayet musip görmüştür. Şimdiye kadar ifa 
ettiği cüzi hizmete mukabil adüye hakkında menfi 
fcanaatlar tevlidine sebebiyet veren bu heyeti İthami-
ye muamelâtının, heyeti icra iye teklifinde gösterilen 
esbabı mucibe dolayisrle ilgası encümence de bilitti-
fak tensip edilmiş ve yalnız mevad üzerinde cüzi ta-
dilât ile 'iktifa olunmuştur. Ezcümle, heyeti ithamiye-
ler mesaili cezaiyede hakkı takdire maffe iken, heye
ti mezküre vezaifmi görecek olan müstantiklerin hu-
susatı cinaiyede ayni hakkı takdiri istimal etmesi mu
vafık görülmüş ve: 

Birinci Madde : [Müstantıklar mevadı cinaiyede 
heyeti Mıarniyeler misHlû takdirî delâile salâfriyettar 
olmak üzere usulü muhakematı cezaiye kanunu mu
vakkatinin babı sariisinin muamelâtı rfhamiyeye dair 
olan faslı evveli mülgadır.] şeklinde tavzihan tadil 
edilmiştir. 

îkinci madde de ilga edildiği gösterilen usulü ce
zaiye mevadına 249, 250 nci maddelerin de ilâvesi 
ekseriyetle tensip edilmiştir. Zira, nezdinde vekil bu
lunmayan cinayet mahkemesinde çok defa vekilsizlik 
yüzünden muhakematın teahhura uğradığı ve bilfarz 
vekil bulunsa bne kendi nzası hilâfına tahmil edilen 
müdafaa vazifesini bu vekillerin hüsnü telâkki etmi-
yerek alellekser vaki olduğu üzere [müvekkilimin be-
raetini talep «derim] demeğe inhisar eden şekli mü
dafaalarından nakızlar tevellüt etmekte ve bu yüzden 
yine hukukun teehhür ve zıyaa maruz kaldığı emsa-
hle görülmektedir. 'Binaenaleyh mesaili cinaiyede de 
diğer hususatı cezaiyede olduğu misillû muttehemi 
vekil tutmakta muhayyer bırakmak ve vekili rızası 
hilâfına vekâlete icbar etmemek şıkkı encümence mu
vafık görttfmüştür. 

İkinci maddei muaddele : [Usulü muhakematı 
cezaiye kanunu muvakkatinin isticvaba vesaireye mü
teallik olan 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 net 
maddeleri mülgadır.] 

îkinci madde de mezkûr olduğu üzere İlga edilen 
şekil mecburî veücâlet hususu <olup mevadı mühimme-
den olan cinayette hiç olamazsa muttehemi ehemmi
yeti meseleden haberdar etmek ve kendisine muave
nette bulunmak üzere bir vekil tutması lâzım geldiği
ni tavsiye etmek ve müttehemin" akraba ve elıibba-
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sından birini vekil tayin ettiği takdirde bilâ harç ol
masını temin eylemek te müttehemlerin lehine göste
rilmesi 'icap eden muaveneti hukukiyeye muvafık gö
rülmüş ve onun için ikinci maddeden sonra üçüncü 
olarak berveçhi âti bir şekil kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde : (ilâveten) — [MüUelıeme mü-
dafaatında muavenet etmek üzere bir vekil intihabı 
esnayı isticvabında tavsiye olunur. Müftehem akraba 
veya ehİbbastndan birini dahi bilâ harç tevkil edebi-
îir.] 

[Heyeti İcralyenin teklifinde muharrer üçüncü 
madde, Bidayet reislerinin ne gibi rnüstantİk kararları
nı tasdik edeceğini müş'ir olan usulü cezaiyenin elli 
birinci maddesi zeylinin Ağasını ihtiva etmekte olun
masına binaen Ügayi mezkûr encümenimize tensip 
edilmiş ve bu suretle Bidayet reislerine esasen meva-
dı âtiye İle verilen salâhiyatı vasiada bu kabil meva-
dın da tetkiki yalnız itiraza İnhisar ettirilmiştir. 

Dördüncü Madde — {Teklifin üçüncü maddesi) 
[Mukarreratı istintak Eyenin t&sdifcma mütedair olan 
usulü cezaiyenin elli birinci maddesi zeyli mülgadır] 

Teklifin dördüncü maddesi, Heyeti ithamiye mua
melâtının ilga edilip ayni vazifenin muştan tiklere tev
di olunması üzerine mesaili cinai yede müstantikter 
tarafından ittihaz edilecek bilûmum mukarreratm 
heyeti Mıamiye kararı mahiyetinde olduğunu göster
mesine mebni şeklî bir tadilden sonra berveçhi âti 
hale ifrağ edilmiştir. 

Beşinci madde {Teklifin 'dördüncü maddesi) [Müs-
tantikHer tarafından mevadt cinaiye hakkında ittihaz 
•olunacak lüzumu muhakeme kararları İtham kararı 
mahiyetindedir.] 

Teklrfİn besinci maddesi, muamelâtı ithamiyenin 
İrasından tevellüt eden açıklığı lîmlâ eden ve heyeti 
Miamiyeye ait hukuk ve vazaifi müstantiklerin bulun
duğu Bidayet mahkemeleri rüesasına veren bir madde 
oltrıak itibarile işbu kanunun ruhunu teşkil eder. 
Vakıa bir Bidayet reisinin zaten mevcut meşguliyeti
ne mesaili jthamiyenin tetkiki gîbî mühim hususatm 
Hâve edilmesi ve bilhassa Bidayet rüesasınm bu ka-
bîl .mevadt rrriîhimmeyi ihata edecek bir vaziyette umu
miyetle bulundukları mevzubahs olmuş ise de rsbu 
madde de her karan- cinainin mutlaka reis tarafından 
ietfciki keyfiyeti nazarı İtibara alınmayıp ancak müs-
tantffcler tarafından ittihaz edilen her türlü kararla
ra karşı alâfcadaran canibinden itiraz vukuunda reisin 
hakimlik vazifesini ifası gibi bir tariki' basit ihtiyar 
edilmiş Ve bu günkü teşkilâta nazaran işbu tarikin 
hüsnü netice vereceği kuvvetle maznun ve muhtemel1 

görülmüştür. Teklifte ufak ve şeklî bir tadil İfa edil
miş ve altıncı madde olarak gösterilen hususun da 
üstündeki maddeye taallûku nazarı itibara alınarak 
tevfoıiden berveçhi âti madde tahrir olunmuştur. 

Altıncı Madde — (Teklifin beşinci ve altıncı mad
deleri) - [Hâkimi münferit olmayan mahallerde müs-
tanftik kararnamelerine karşı vukubutan itirazat o 
rmıstantikin mensup olduğu Bidayet ceza riyaseti ta
rafından kabiliyeti temyiziyesi olmamak ve mecburi-
IMba bulunmak üzere hallü hasım olunur. Riyaset 
sureti hal hakkAıdaki kararını üç gün zarfında karar
name zıyrkıe muatlelen derç ve evrakı İade eder. 

Müteaddit cünha mahkemesi bulunan mahaller
de müddeiumumi evrakı rüesaya münavebeten tevdi 
eyler.] 

Yedinci Madde, heyeti ithalimi yelerin haiz oldukları 
vezaiften tayini merci hususunu etraflı ve şamil ve az 
bir zamanda halledilecek surette muhtevi olmak iti
barile encümence şekli âtide tadilen kabul edilmiştir. 

Yedinci 'Madde : ['Müstantikler beyninde tahad-
düs edecek tayini merci îhtilâfatı mensup oldukları 
Bidayet mahkemelerinin mercii istinafı olan mehakim 
rüesası tarafından ve mercii İstinafı muhtelif olan 
mahkemeler müstamtikleri beynindeki İhtilâfat işbu 
merci mahkemelerinin tâbi bulundukları İstinaf me-
hakimi rüesası tarafından kabili temyiz olmamak 
üzere hallonunur, Bir Bidayet mahkemesi müstantîki 
Üe o -malıkemenin mercii istinafı olan Bidayet mahke
mesi müstantîki meyanındafci ihtilâf işbu merci mah
kemesi reisi tarafından halledilir. 

Muhtelif 'istinaf mehakimine tabi kaza ve livalar 
müstantikleri beyninde tahaddüs eden İhtilâfat dahi 
Heyeti temyiziyeye istida dairesince halledilir.] 

Heyeti İthamiyeler tarafına tastır edilmesi mukta-
zi ahzü girift ve nakli mevkuf müzekkereleri hüküm 
ve nüfuzunun müstantikler canibinden tastir edilecek 
gayri muvakkat tevkif müzekkerelerine hasrı, teshili 
muamelât noktai nazarından muvafık görülerek: 

Sekizinci Madde, teklifin haiz olduğu fıkaratı 
zaîdenin tayyı ile berveçhi âti surette kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — ['Müstantiklerin mevadı 
cinaiyede maznunlar hakkında tastir edecekleri gayrî 
muva'kkat tevkif müzekkereleri ahzü girift ve nakli 
mevkuf müzekkereleri hüküm ve kuvvetini dahi haiz
dir.] 

Elyevm bîr neticeye iktiran etmemiş yani heyeti 
ithamiyeler nezdinde bulunup ta bir karara raptedil
memiş veyahut heyeti Hhamiyelere berayi sevk müd
deiumumilikler yedinde bulunmuş olan evrakın işbu 
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kaolin dairesinde ait olduğu mercii sevk ve irsalini 
teminen dokuzuncu madde -ilâveten kabul ediImkşİT. 

Dokuzuncu Madde : [tsjbu kanunun tarihi meri
yetinde heyeti ithamiyelerce henüz harara iktiran 
ettirilmemiş olan evrak bu kanun hükmüne tevfikı 
muamele edilmek üzere mercii aidine tevdi olunur.] 

10, 11, 12 nci maddeler bu 'kanunun hitamında 
tahriri icap eden hususaftan ofcnakia tafsilinden sar
fınazar olunarak müstacel en mevkii müzakereye 
vazı zımnında Heyeti umumiyeye berayı arz Riya
seti cehleye takdim kılınır. 

6 Eylül 1336 
Adliye En. Reisi M. M. 

Eskişehir Saruhan 
Abdullah Azmi Refik Şevket 

'Kâtip Malatya 
Karahisartşarkî Sıtkı 

A1İ Süruri 
Yozgat Sinob 
Rrza Hakkı Hami 

Elâziz Sivas 
Rasim Mustafa Taki 

Canİk 
Ahmed Nafiz 

Muamelâtı itham i yenin 'ilgası Hakkında Kanun 
MADDE l, — MustanUklar mevadı cinaiyede 

heyeti fthamîyeleT misiflû takdiri delâile salâhiyettar 
olmak üzere usulü muhakemaıtt cezaiye kanunu mu
vakkatinin babı sanbinin muamelâtı ithamiyeye darr 
olan faslı evveli mülgadır. 

MADDE 2. — Usulü muhakemaîı cezaiye kanu
nu muvakkatinin isticvaba ve saireye müteallik olan 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ncı maddeleri 
mülgadır. 

MADDE 3. — ilâveten - Mütteheme müdafeatm-
da muavenet etmek üzere bir vekil İntihabı esnayi is
ticvabında tavsiye olunur, Müttehem akraba ve 
ehibbasından birini dahî büâ harç tevkil edebilir. 

MADDE 4. — (Teklifin üçüncü maddesi) Mukar-
rera-tı istintak'iyenm tasdrkına mütedair olan usulü 
cezaiyenm elli birinci maddesi zeyli mühjadrr, 

MADDE 5. — '(Teklifin dördüncü maddesi)' 
Mustantfidar tarafın an mevaddı cezaiye hakkında it
tihaz olunacak lüzumu muhakeme kararları İttiham 
karan mahiyetindedir. 

MADDE 6, — (Teklifin beşinci ve altıncı mad
deleri) Hâkimi münferit olmayan mahallerde rmıs-
tanttk kararnamelerine karşı vukubulan itirazat o 
mustantıgın mensup olduğu Bidayet ceza riyaseti 

tarafından kab&iyetî temyiziyesi olmamak ve mec-
buriyrStriba bulunmak üzere halfü hasmolunur. 

{Riyaset sureti hal hakkındaki kararını üç gün 
zarfında kararname ziline müdeflelen dere ve evrakı 
iade «der. Müteaddit cünha mahkemesi bulunan ma
hallerde Müddeiumumi evrakı rüesaya mimavebeten 
tevdi eyler. 

MADDE 7. — Mustantriclar beyninde tahaddüs 
edecek tayini merci JhtÜâfatı mensup oldukları Bi
dayet mahkemelerinin mercii istinafı olan mehaktm 
rüesası tarafından ve mercii istinafı muhtelif ola» 
mahkemeler mustanttklart beynindeki ihtilâfat işbu 
merci mahkemelerinin tâbi bulundukları İstinaf meha-
kimi rüesası tarafında» kabili temyiz olmamak üzere 
haMolunur. Bir Bidayet mahkemesi mustant&ı ile ö 
mahkemenin mercii istinafı olan Bidayet mahkeme
si m ustan tiki meyanesindeki ihtilâf İşbu merci mah
kemesi tarafından hailohmur. Muhtelif istinaf mehaj 

kimine tâbi kaza ve livalar mustantıklan beyninde' 
tahaddüs eden ihtilâfat dahi Heyeti temyizi ye istida 
dairesince halledilir. 

MADDE 8. — Mustantıklann mevaddı cinaiyede 
maznunlar hakkrnda tastır edecekleri gayri muvak
kat tevkif müzekkereleri ahzü girift ve nakli mevkuf 
müzekkereleri hüküm ve kuvvetini dahi haizdir. 

MADDE 9. — işbu kanunun tarihi meriyetinde 
heyeti İttihamiyelerce henüz karara iktiran ettirilme
miş dan evrak bu 'kanun hükmüne tevfiki muamele 
edilmek üzere mercii aidine tevdi olunur. 

MADDE 10. — Usulü muhakemei cezaiyenm iş
bu kanuni muhalif ahkâmı mefsuhtur. 

MADDE Tl. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

MADDE 12. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

6 Eylül 1336 ve 22 Zilhicce 1338 
MADDE 1. — Mustantıtdar mevaddı cinaiyede 

heyeti ittihamiyeler mîsilhl takdiri delâile salâhiyet
tar olmak üzere usulü muhakematt cezaiye kanunu 
muvakkatinin babı san isin in muamelâtı İttİhamiyeye 
dair olan faslı evveli mülgadır. 

ŞEVKET (BEY (Sinop) — Efendim, bu birinci 
maddede evvelâ bir noksan var. Bu da usulü muha-ı 
kematı cezaiye kanununun 2S1 nci ve 47] nci mad
delerdir. 281 nci maddesi • ki Cinayet mahkemesi 
huzurunda yalan yere şahadet edenlerin heyeti ittiha-
miyeye sevfcma dairdir - 471 nci maddesi de; iadei 
hukuku memnuanm heyeti tttihamiyede fashı rüye-' 
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tine dairdir. Bittabi şu 'iki madde de muamelâtı itti-
haımiye üe alâkadardır. Binaenaleyh «Usulü muhake-
maftı cezaiye kanunu muvakkatinin babı sanlsinin 
muamelâtı irtihamiyeye ait olan faslı evveli mülgadır» 
dedikten sonra t>u her ilci maddeyi de buraya dere ile 
tadiline işaret etmek lâzHndtr. Bendenizce her iki 
maddenin tadili ehem ve elzemdir. 

İkinci derecede mühim bir şey daha vardır ki; 
o da mustantrktarın mevaddı cinaiyede heyeti ittiha-
tmiyeler mfsillü takdiri delâile salâhiyetrar olmaları 
ficaziyesidtr. Halbuki usulü muhakematı cezaiye 'ka
nununun 123 neti maddesinde, musît an tıklar yalnız 
deJâilin mefStudryetİnden dolayı meni muhakeme ya
parlar. 211 nci ve 313 ncü maddelerinde İse heyeti 
ittflıatniiyeter takdiri delâH değil, delâilin kifayet 
ve ademi kifayetini tayin eder. Sonra yine usulü mu-
bakematı cezaiye kanununun 290 acı maddesine; cina
yet mahkemeleri, fili mürtekîp olup olmadığını tak
dire de saîâhiyettardır, Şimdi, anlaşılıyor ki, takdiri 
delâ'il kaziyesi doğrudan doğruya mahkemelere aittir, 
vasi bir salâhiyetti r, Bugünkü teşkilâtımıza nazaran 
bu salâhiyeti fevkalâdenin mustantıklara bahsi hiç 
doğru değildir. 

Sonra efendiler, burada deniliyor ki; mustantık-
lar mevaddı cinaiyede heyeti ittihamiyeler misillü 
takdir ederler. Halbuki muameiâtı frtihamiyeyi lâğ
vediyoruz. Yani 211 ive 213 ncü maddeler ortadan 
kalmış bulunuyor. Şimdi artık burada «Heyeti ittiha
miyeler misillü» demeğe zannederim lüzum yoktur. 
Çünkü müstantikliğin 123 ncü maddesi duruyor. 
Şimdi mus-tarttık hem 123 ncü maddeye bakacak, 
'Hem de lâğvedilmiş olan 211 ve 213 ncü maddelere 
bakmak mecburiyetinde -kalacak. Acaba o mustantık 
lâğvedilmiş olan bir madde ile nasıl hareket edecek
tir? 'Her halde bu da doğru değil. 'Eğer bu kabul edi
liyorsa - ki bendeniz tamamite bunun aleyhindeyim -
Usulü muhakematı cezaiye kanununun, demin arz-
e'ttiğim veçhile; 2S1 nci ve 471 nci maddeleri gfb i, 
123 ncü maddesinin de tadilini göstermek lâzımdır. 
Bendeniz hu bapta bir takrir veriyorum. Eğer 123 
ncü madde de kabul buyuruluyorsa şekil şu suretle 
oluyor: «Usulü muhakematı cezaiye kanununun babı 
sanİsinin muamelâtı ietihamiyeye dair olan faslı ev
veli îâgv ve '123 ncü maddestle 281 nci ve 471 nci 
maddeleri tadil olunmuştur.» 

iRBfiS — Encümen cevap verecek mi? 
NAFİZ 'BEY (Canik) — Efendim, heyeti ittiha

miyelerin lâğvedilmesi doîayısile o açığı doldurmak 
için heyeti İttihamiyelerin vazifelerini ifa edebilecek 

bir merci, bir memur bulunmak lâzımdır. Yani heyeti 
MihamiyelerHT vazifesini mustanUkların vazifesine 
ilâve etmek demektir. Mustaffltfldar, malûmu âlileri, 
takdiri delâile mezun değildirler. Heyeti ittihatniyeler-
de ise, mustantıklara nisbeten, 'takdiri delâil salâhi1-
yeti mevcuttur. Binaenaleyh «Heyeti ittmamiyeJer 
mîsİMü» tabiri, nuısftantiklar, heyeti ittihamiyelerin 
takdiri delâil salâhiyetini haiz olacaklar demektir. 
Yoksa heyeti ittihamiyefer lâğvedildikten sonra, mus-
tantrtdar tekrar tetkika vesaireye salâhiyettardtr mana
sı anlaşılmamalıdır. Şevket 'Beyin buyurduklarından 
bendeniz öyle bir mana anladım. Binaenaleyh Adliye 
encümeninin tanzim ettiği şu madde gayet yerinde
dir ve fazla hiç bir şey yototur. 

'MÜFİT EFBMDı (Kırşehir) — Burada efendim 
rfcı madde var. Birisi; Hükümetin teklif etmiş olduğu 
madde, birisi, Adliye encümeninin tanzim etmiş 
olduğu madde, Hükümetin teklif etmiş olduğu birin
ci maddede, Şevket Bey ve Nafiz Bey bkaderlerimfoinı 
söylemiş oldukları mahzur yoktur. Orası, usulü mu
hakematı cezaiye kanununun babı sanismm muame
lâtı İttihamiyeye dair olan faslı evveli mülgadır de-
miş,berikinde, Adliye encümenSnın tanzim etais 
(olduğu maddede bu küyuıt yoktur. Binaenaleyh Hü
kümetin teklif ettiği maddeyi kabul ederiz, müna
kaşaya da mahal kalmaz ve o şeylere de hacet kalmaz, 
mesele haılolunur. (Muvaf &. sadalan). 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Efendim, 
evvelâ Şevket Bey biraderimizin vukubuian itiraza-
ttndan en mühimmi «Heyeti ithamiyeler misillü» 
tabirinin ilgasıdır. Heyeti ithamiyeyi flga ettikten son
ra yine maddede heyeti «îthamiye tâbirinin* bulun
ması doğru değildir. Yani encümen; «Heyeti ithami
yeler misillü» tabirinin ilgasına muvafakat eder. Çün
kü zaten kanunun serlevhası heyeti Hhamiye tabirini 
kaldırıyor, kalıyor takdirî delâil meselesi. Efendim, 
bu, yalnız bizde tahkikat hâkimi unvanını taşıdıkla
rı halde mustantıklara verilmemiştir. Yani müstan-
ıtfklar bazan vaziyeti takdir ettikleri halde, vicdan
larının hilâfına olarak, karar ittihaz etmek vaziyetine 
düşerler. Çünkü biraz karıştırdı mı, şu vaziyette 
maznunun vaziyeti budur, yok faili cürmün vaziye
ti şöyle olması lâzım çelir drye, fikrim, kendi: mütale-
atı k'anuniyesini yürüttü mü, derhal müstantıkların 
takdiri delâile hakki yoktur dîye bir şey çıkıyor. Ri
ca ederim efendim, kendi nefsimizden kıyas edelim. 
nerede kaldı ki hâkimlere, bir meselenin hallini, ta
mikini ve meydana ihracını size tevdi ediyoruz, bu* 
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ou hallediniz ve kanaatinizi bildiriniz diyoruz. Sonra 
o hâkime, sen kanaatini 'bildİremezsin diyoruz. Takdi
ri delâile salâhiyeti yoktur. Fakat muamelâtı ithami-
yeyî kaldırınca ve müstantıldara başka şekil verin
ce, elbette heyeti ithaitniye yerine kaim olan müstan-
tıklann haddi zatinde mevcut olan haklarının ve 
vicdanlarının kanaatlerini izhar ederek, makine gi
bi, fiile göre karar vermeleri, her halde doğru değil
dir., 'Onun jçin efendim,, yalnız «Heyeti îthamiye mi-
sHlû» İbaresinin çıkarılarak ve takdiri delâil keyfi
yetinin yalnız mevaddı craalyeye ait oluğu tasrih edi
lerek, maddenin aynen kabulünü teklif ediyoruz. 

İkinci mesele; heyeti ıthamiyelerin yapacağı İadeİ 
hukuku memnua meselesi... Zaten görülüyor ki, he
yeti fthamiyeler yerme, «uMantıklar kaim olmuştur. 
Ayni vazifeyi, heyet ithamiye mevzubahs olan yerler
de, müstantıklara vermekte hiç hir mahzur yoktur. 
Onun İçin hu meselenin de t u suretle hallolunacağı
nı zannediyorum, 

HAİMOt NAMIK BEY fizmit) — Efendim, 
bendenizin hatırıma bir şey geldi. Halûmu âliniz, 
mehakimi idare 'lâgVedildMen sonra, memumin mu-
hakemaıtına dair bir kanun yapılmıştı. 0 tetkik encü
menlerinin salâhiyeti, müstarBık salâhiyetleri şekil ve 
mahiyetindedir. Yani tetkik encümenleri, bir heyeti 
htintakîye mahiyetindedir. Bu kanun sakk ve santit 
katmıştır. Atıyen bir sui tefehhüm olması varidi ha
tırdır. Binaenaleyh bendeniz birinci maddeye zeyil 
olmak üzere şöyle bir maddei müzeyyele teklif edi
yorum: Heyeti istintakiye hüküm ve mahiyetinde 
butuna» memurin muhakemattna salâh iyettardar 
tetkik encümenlerinin kanunu mahsus rle muayyen 
vazifi hakidir. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim Hamdi Beyin 
teklifleri bu maddeye dahil değildir, O, bittabi aşağı
daki maddelere gelecektir. Şimdi takdiri delâil kazi
yesi efend!int,beadeniz beş tane .Mahkemei temyiz ka
rarını hulâsa ederek okuyacağım : 

^Heyeti ithamiye maznunualeyhin kanunen bir 
fili murtekip olduğuna dair bîr delil veyahut bir ema
re olup olmadığını ve olduğu halde medarı itham 
olup olmadığın tetkik ederek yalnız bu kaziyede ifa
yı vazifeye selâhiyettar olup defâüi mevcudenin 
nYübayenetinden ve saireden bahisle takdir ve tayini 
delâile kalkışamaz». 

<Bu muhdktir efendim. Binaenaleyh 'buradaki tak
diri delâil doğru değildir. Eğer kabul edilecekse 123 
ncü maddenin tadili lâzım gelir. Çünki 123 ncü, 
madde, müstanttklara ait doğrudan doğruya 
takdiri delâile mütealliktir. Burada takdiri delâil bir 
çok yanlışlıklara sebep olur. (Suiistimalâta sesleri). 
Tabiî bendeniz o ciheti söylemiyorum. 

İkincisi; 281 nci madde ki; artık bir dereceye ka
dar onu da izah etmek lâzım geldi: 'Bir şahit, mah
kemei cinayet huzurunda yalan yere şahadet ederse, 
yalnız reis tarafından onun hakkında bir gayri mu
vakkat tevkif tezkeresi taStir olunduktan sonra, mah
keme azasından bîri müstantikı mahsus tayin olu-
nurŞimdi o müstaotdu mahsusun yapacağı tahkikat 
üzerine katiyen bir karar verilmeyip mesele heyeti 
itham iyeye gider. Onun için 281 tıcİ maddenin her 
halde tadili lâzımdır ve hakikaten de bu madde tadile 
muhtaç bîr maddedir. Çünkü orada yalnız bir reise 
yalan yere şahadet edenlerin tevkifi için salâhiyet 
verilmiştir ve bu, bir çok mahkemelerde bir çok ih
tilâfları ve bir çok yanlışlıkları mucip olmuştur. Her 
halde bu maddenin buraya girmesi lâzımdır, 

Sonra efendim, iadesi hukuku memnuna - ki zan
nederim bu gün en mühim maddelerimizden biridir -
bu ise doğrudan doğruya heyeti itham iyelere tevdi 
edilmiş bîr vazife olmakla beraber, ayni zamanda, 
471 nci maddede heyeti ithamiye tabirini kullandıktan 
Sonra, bir de mahkeme tabirini kullanacağız ki yine 
heyeti rthamiyedir. Bunu lâyikile tetkik edelim. 
Zannederim encümen de buna muvafakat eder. Bina
enaleyh bunu bu suretle tadil edelim. Çünkü heyeti 
ithamiyelerin ve muamelâtı itham iyenin lâğvine dair 
olan bu kanun gayet mühimdir. 'Bendenize kalırsa; 
hıyaneti vataniye kanunundan, istiklâl mahkemelerin-
den daha mühimdir. Çünkü onîar muvakkat bir za
man için yapılmıştır. Fakat bu öyle değil efendim, 
bunu iyi düşünerek yapmadtdır. Arzefctiğim gibi, ya
rın 281 ve 471 nci maddeler bîr çok yanlışlıkları 
mucip olacak ve nihayet bize gelecek, biz tadil et
meğe mecbur olacağız. Bu günden yapmak daha 
muvafıktır. 

REFlK ŞEVKET 'BEY <Sarııhan) — Heyeti itfıa-
miyenm yapacağı vaaife müstantAlara veriliyor. 

ŞEVKET BEY {Sinop) (Devamla) — Bendeniz 
arzedemedim. Mesele hu değil, itham meselesi başka, 
Öteki başka başka meselelerdir. 
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REİS — Efendim müzakere kâfi görülüyorsa tak
rirleri okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKlesİne 
Muamelâtı itham İyenin lâğvedilmesine binaen ar

tık heyeti İthamİyelerin. vezaifi mevzubahs oüamıyaca-
ğına ve heyeti mezkûre esasen takdiri delâile mezun 
olmayıp ithama kâfi 'delâil ve emarat mevcut ölüp ol
madığını tayine memur olmasına 'binaen birinci mad
dedeki •«M'üStanituklar mevaddı cinaiyede heyeti it
hamiyeler mistliû takdiri delârle salâhiyettar olmak 
üzere» cümlesi doğru olamıyacağından ve müstan-
tıfclara salâhiyeti takdiriye verilmesi de muvafıkı 
hal ve maslahat olmadığından birinci maddedeki 
fıkrai mezkûrenin tamamen tayyını, bu cihet kabul 
edilemediği takdirde usulü cezaiyenin 123 ncü mad
desinin tadili hakkında maddei mezkûteye bir fıkra 
ilâvesini ve muamelâtı ithamiye He alâkadar 'bulunan 
S81 ve 471 nci maddelerin de tadil edildiğinin keza-
lifc ilâveten derci ve maddenin şu şekle ifrağını tek
lif eylerim. 

Birinci Madde : Usulü muhakematı cezaiye ka
nununun "babı Banisinin muamelâtı İthamiyeye dair 
olan faslı evveli lâğv ve yüz yirmi üçüncü maddesüe 
281 ve 471 nci maddeleri tadil olunmuştur. 

ISinop 
Şevket 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — ©öyle tak
rir olmazki... 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar elleri
ni kaldırsın. Nazan dikkate alınmadı. 

İzmit Mebusu Hamdi Beyin tadfmamesi var 
•okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muamelâtı {thamiyeoiıı İlgası hakkındaki birinci 

maddeye zeyil olmak üzere <Heyeti istintakiye hüküm 
ve mahiyetinde bulunam memurin muhafcematına salâ-
hiyettar tetkik encümenlerinin kanunu mahsus İle 
muayyen' vezaifi bakidir) maddesinin zeyil alarak! 
kabulünü rica ederim. 

30 Eylül 1336 
tzmit 
Hamdi 

HAİMDt NAMIK 'BEY (izmît) — Zeylen ilâve
sini teklif ediyorum efendim. 

REfS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen erlerini kaldırsın, Nazan itfbare alınmadı. 

'Adliye encümeninin teklifini reyi âlinize arzede-
ceğim. 

NAFİZ ıBEY (Canik) — Bunun için bendeniz 
bir kaç kelime söyliyeyim. Evvelce de arzettiğİm gi
bi, heyeti imamiyeler m'isiüu tabiri behemehal lâ
zımdır. Çünkü takdiri delâil sınıf sınıftır. Müstantık-
•lar delil mevcut :ise artık onun takdirine salâhiyet-
tar değHdir. Fakat heyeti ithamiyeler, o deSâ'D, lüzu
mu muhakemeye kâfi midir, değil midir onu takdire 
memurdur. Şimdi heyeti imamiyeler lâğvedilince, he
yeti ithamiyeler mİsillû müstaırtriclar da takdiri de
lâile mezun olur, Bendeniz diyorum ki; heyeti itti-
namiyeler mademki lâğvediliyor ve bunların sıfatı 
da mütstantıklara veriliyor, şu halde müstantıklar, an
cak heyeti ittihamiyeler misillu, takdiri delâile salâ-
hjyettar olup mahkemeler mdsfllu değil, eğer bu tabir 
'kalkarsa mahzurda vardır. Müstantıklar daha ziyade 
takdiri delâil İle mahkemelerin salâhiyetini suiistimal 
etmiş oludan 

REtS —Müzakereyi kâfi... 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Tadil için arze-

diyorum. Benden izce, müstantıktar heyeti İthamiye 
makamına kaimdir dene idi, o vakit o ibareye Kizum 
vardı. Fakat öyle Ibirşey olmadığından dolayı, müstan-
tika takdiri delâil salâhiyeti verilemez. 

REltS — Efendim şimdi müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. M'üzakere kâfi görüldü, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Beşinci 
maddeyi okusunlar. 

İREÎ5 — Müzakereyi kâfi gördünüz. Takrir sahip
leri, bir de mazbata muharriri söz söyleyebilir, rica 
ederim.. Şimdi efendim «Heyeti ittihamiyeler misiM*. 
ibaresinin kalkmasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, O kelime çıkmıştır. 

RErS — ^Kâtibe htetben) Okuyunuz maddeyi. 
[Adliye encümeninin teklif ettiği maddenin son şekli 
okundu] : 

MADDE 1. — Müstantıklar mevaddı cinaiyede 
takdiri delâile salâhİyettar olmak üzere Usulü mu-
hakematı cezaiye kanunu muvakkatinin babı sanisi-
nin muamelâtı iftihatmİyeye dair olan fasrii evveli 
mülgadır. 

RTjflS — Efend'im okunan Adliye encümeninin 
teklifidir. Reyi âlinize arzediyor. Kabul edenler el
lerini kaldırsın. (Kabul edilmedi efendim). Hüküme
tin teklifi okunuyor. 

MADDE 1. — Usulü muhakematı cezaiye kanu
nunun babı sanisimn muamelâtı (ttrhamiyeye dair 
olan faslı evveli mülgadır. 
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RBİS — Bu maddeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaidtrsm. 

Hükümetin teklifi birinci madde olarak kabul 
olundu. 

İkinci madde okunacak : 
MADDE 2. — Usulü muhakematı cezaiye kanu

nu muvakkatinin isticvaba vesaireye mütteatlik olan 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ncı maddeleri 
mülgadır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarutıan) — İzahat ve
reyim efendim, Heyeti Vekile ile aramızda iki mad
dede ihtilâf vardır. Birisi 249 - 251 nci maddeyi ilâ
ve ettik şimdi malûmu âliniz cinayet mahkemelerinde 
mutlaka bir vekil müdafi bulunur. Eğer vekil mü
dafi bulunmazsa Heyeti hâkimede müttehem hazır 
olduğu halde muhakeme görülmez. Yani mecburiyeti 
kanuniye vardır. 249 ncu madde; müttehem bir vekil 
tutmazsa mahkeme tarafından bir vekil tayin edilir 
diyor. Binaenaleyh 249 ncu maddeyi ilga etmekle biz, 
mükellef bir vekil bulundurmak keyfiyetini kaldırı
yoruz. (Gürültüler) Efendim müsaade buyurun. 251 
nci madde yine böyle onun aynidir. Müttehem veya 
mahkeme tayin edeceği vekili, ancak mahkeme mai
yetinde bulunan dava vekillerinden İntihap etmek 
mecburiyetinde bulunacak, fakat müttehem akraba ve 
ahlbbasından bîri de, mahkemenin müsaadei mansu-
şasiyle, vekil tayin edebilecektir. Yalnız nazarı dik
kati âlinizi cetbedeceğim, efendim bunları kaldırmak
la beraber, bir vekil tutmak ihtiyacını unutmadık. 
Teklifte de, üçüncü maddede, mecburiyet değil, 
tavsiye haline koyduk. Çünkü arzedeyim. Meselâ 
Alaşehirde bulunuyordum, Aydın vilâyetinde beş 
altı kazanın muamelâtı cİnaİyesİni gören mahkemede 
ancak iki vekil vardı. Çok defa yekdiğerine atfı 
cürüm eden adamlar için ayrı ayrı vekil tutmak lâzım 
geliyordu. Efendim bir tane sarhoş bir vekil vardı 
ki, bir buçuk ay kadar mahkemeyi izrar etti. Onu 
kabul etmek mecburiyeti vardı. Çünkü başka birisi 
bulunmadığı için, iki mektepli vekilin yanında bir 
üçüncü sarhoş ve haysiyetsiz bir vekil koydular. Bina
enaleyh herhalde vekil bulundurmak mecburiyetinde 
olan heyeti hâkİmenİn vaziyetini ve mahkemenin hay
siyetini düşürmek doğru değildir. Zaten bulunmayan 
yerler de çoktur. Bu suretle mevkufiyetin temadi 
etmemesi İçin hâkimler mutlaka hükmedecek değil. 
Onun içki şey etmedik. 

Sonra 251 nci madde, mütteheme ittiham kara
rının mefsuhiyeti tebelliğ olunacak ve beş gün zar
fında bu karar, aşağıda görüleceği üzere. müstanUk 

karan veyahut reis tarafından tasdika İktiran eden 
kararlar sureti katiyede verilmiştir. Kararların kabi
liyeti/temyiziyesi kalmamıştır. Beş-gün zarfında tem
yiz ettirmek bu karara karşı fazla bir şey olacak 
«252» nci madde, yine bu karar hakkında müttehe
me ihbarı keyfiyet olunmadığı halde, müüehemin mev-
suhiyet iddiasına halel gelmiyecek ve istimal oluna
caktır. Bu beş gün zarfında temyiz edebilmek salâ
hiyeti, mefsuhİyet iddiası kalkdıktan sonra, 252 nci 
maddeye hiç lüzum kalmaz. 253 ncü madde ayni 
hakkın müddeiumumilere verilmesidir ki o da kalkı
yor. 254 ncü madde, ittiham mazbatasına göre veri
lecek itiraza t, yani müttehem bir kaç noktai nazar
dan heyeti ittihamİyenİn verdiği karara aittir, itiraz 
edebilir. Heyeti ittîhamiye kalktıktan sonra onun ve
receği şeylere İtiraz etmesi meselesi tamamiyle kal
dırılmış olur. 255 nci madde, mefsuhİyet İddianame
si kime verilecek? Onu yazıyor. 256 ncı maddede, 
mefsuhİyet iddiası, muhakemeye girişilmeden evvel 
vukubulursa, tahkikat muhakeme derecesine kadar 
götürülür. Muhakemat ve mefsuhİyet iddiası 250 
nci maddede ifa ve müddetin inkizasından sonra 
yukubulduğu halde bilâ tevakkuf mahkemeye baş
lanacaktır. Bu halde mefsuhİyet iddiası Mahkemei 
temyize gönderilecek, biz ittihaz ettiğimiz kararda, 
mefsuhİyet iddialarını kabul ettiğimizden dolayı, bu 
maddede hiç bir faideyi haiz değildir. 

Bence efendim, en birinci mesele, heyeti İttîhami
ye mukarreratına karşı mevsuhiyet iddiası için müt
teheme verilen beş gün müddeti kaldırıyoruz. Çünkü, 
bu gibi mufkarreratın temyizi yoktur, ve müddeiumu
mi temyiz edemez. Saniyen vekil tutmak mecburi
yetini kaldırıyoruz. Bir madde ilâve ederek, vekil tut
mak lüzumunun reis tarafından mütteheme tavüiye 
edilmesini kabul ediyoruz ve zannederim ki pek çok 
arkadaşlarımız, muamelâtı cinaiye ile istibat eden ar
kadaşlarımız, bunun vaziyeti elimesinden istifade et
mek isteyen bir takım tufeyli adamlardan müttehem-
lerin kurtarılmasını, böyle münasebetsiz kayıtlardan 
her halde maznun ve müttehemlerin kurtulmasını 
zannederim arzu ederler. Çünkü efendim mefsuhİyet 
İddiası sırasında bir arzuhal yazmak için elli kuruş 
mukabilinde o adamın bütün evrakı İstanbula gi
dip gelmek gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. Çünkü o 
adam elli kuruş alıyor. Elli kuruşa mukabil, mutlaka 
işi iki üç ay daha teahhur ediyor. Bunların faîdei 
ameliyesi görülmemiştir. Bu, Usulü muhakematı ce
zaiye tatbik olunduğu günderiberi, her vakit lâğvi is
tenilen ve muvaffak olunamayan mesaildendir. Bina-
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enateylh bendeniz bu maddenin aynen kabulünü 
Heyeti muhteremeden rica ederim. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim kanunun 251, 
252, 253, 254, 255, 256 ncı maddeleri hakîkaten doğ
rudur. Fakat 249,250 nci maddeleri, Refik Şefket 
Beyin de izahat buyurdukları veçhiyle, vekâlete mü
tevakkıftır. Bunun heyeti ittihamiye ile hiç alâkası 
yoktur. Biz muamelâtı ittihamiyenin ilgası ha'kkmda 
bir kanun yapıyoruz. Sonra buraya, vekâlete tevkile 
müteallik olan 249 ve 250 nci maddeleri getirip ko
yuyoruz. Bunlarda hiç bir sebep yoktur. Bendeniz 
her halde vekâletin baki kalması taraftarıyım. Gerçi 
üçüncü maddede de, vekâlet ile tevkil hakkında bahis 
olunduğundan burada fazla ifadatta bulunmak iste
miyorum. Fakat emin olunuz ki efendiler, Cinayet 
mahkemesindeki muhakemeler, biri fakirlere diğeri 
zenginlere olmak üzere ikiye ayrılır. Bu gün.zengin
ler her halde vekil tutmak iktidarını haizdir. Fakat 
fakirler katiyen haiz değildir. Bunlar mümkün değil 
vekil tutamıyacaklardır. Hatta bir çok masarifat var
dır ki, Cinayet mahkemelerinde katiyen masarif 
yoktur, vekâlet meccanendir. Şimdi şu kayıd ile tev
kil için mutlaka kâtibi adilliğe gitmeğe ve bu gün 
tasdik ettiğimiz kanun mucibince, bir çok pullar ver
meğe ve bir çok harçlar vermeğe zavallı fakirler 
mecbur olacaktır. Nihayet bu fakirler vekil tutmağa 
mecbur olacak ve öküzlerini, tarlalarını satmağa mec
bur olacaklar. Bu, katiyen doğru değildir ve doğru 
olsa bile, böyle bir madde ile vekâlet meselesi halle
dilemez. Vekâlet meselesi, dava vekilleri hakkındaki 
nizamnamenin tashih ve ıslahiyle kabil olur ve bu 
da Hükümete aittir, bize ait değildir. Eğer elimizden 
geliyorsa dava vekilleri hakkındaki nizamnameyi ıslah 
edelim. Onu tadil edelim, bir madde ile hallolun-
maz. Bendeniz 249 • 250 nci maddelerin tayyını tek
lif ediyorum ve ona dair de bir takrir veriyorum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Şevket Bey bira
derimizin buyurdukları fikre bendeniz bitamamîha 
iştirak ederim. Bir keçe elimizde müzakere etmekte 
olduğumuz kanuna «Muamelâtı İttihamiyenin ilgası 
hakkında kanun» diyoruz ve birinci maddesinde 
«Usulü muhakematı cezaiye kanununun babı saniye
sinin muamelâtı ittihamİyeye ait olan faslı evveli 
mülgadır» dedikten sonra, diğer maddeleri de tadil 
ediyoruz: Buyurdukları gibi «249 - 250 nci madde
leri mülgadır» dedikten sonra, onun makamına kaim 
olmak üzere mahkemeye karşı yine bir vekâlet tav
siyesi çıkarıyoruz. Mahkeme adamlara diyecek ki, 
sen istersen bir vekil tut, istersen tutma, muhtarsın. 

Hatbuki efendiler; bu gün bizim halkımızın irtikâp 
etmiş oldukları ceraim; alelekser değil, kamilen diye
ceğim ki, cehaletten neşet etmiş ceraimdendİr. Bun
lar cürmün fenalığın, haklarında verilecek hükmün, 
kendilerini cemiyeti beseriyeden ihraç edeceğini bilen 
adamlar olsa, bu gibi efali cürmİyeyi irtikâba kati
yen cesaret edemezler. Mademki cahildir, cahil olmak 
itibariyle, irtikâp etmiş oldukları ceraim de bazan 
iftiraya, bühtana maruz kalacakları muhakkaktır. 
Haklarında müs tan tıklar tarafından ittihaz oluna
cak lüzumu muhakeme kararı, elde mevcut bulunan 
delâil İtibariyledir. Mahkemeye bu suretle sevkedilir. 
Kendi hukukunu müdafaadan âciz olan, hatta çar
şıda alış verişi bilmeyerek yerine başkasını gönde
rip alış veriş ettiren bir adam, kanun dairesinde mah
kemede davasını takip edip de, masumiyetini, isbat 
etmesi imkân haricindedir. Bundan dolayı, mahke
melerde dava vekilleri eğerki evsafı matlubeyi haiz 
olmuyorsa, evsafı matlubeyi haiz (2-3) vekil bulun
duğu yerde, buyurdukları gibi, dava vekilleri nizam
namesini tadil ederek, onlardan başkasına iş verdir-
miyerek, İşi mıihafaza etmek İca'beder. Sonra buyur
dukları gibi, biz fukara ahalinin hukukunu muhafaza 
etmek ve onları bu veçhiyle babı adalet olan mahke
melerden emin etmek icabederken, bu gün vekil 
tutmak hakkını biz zenginlere veriyoruz. Parası ol
mayan bir adam vekil tutamıyacak, mahkeme de 
buna vekili müdafi getİrmİyecek, vekili müdafi ge
tirmeyince, bilâ müdafaa bu adam mahkûm olup 
çıkacak veyahut beraet edip çıkacak. Şimdi o suretle 
o maddeye mülgadır demek ve hem de alt tarafında 
vekili müdafi tavsiye olunur diyerekten bir madde 
yapmak... Bunlarda tenakuz görüyorum, Benden izce, 
yerine göre bir vekâlet maddesi İkame etmek lâzım
dır. Binaenaleyh bu (249 - 250) nci maddelerin lâğ-
vinde hiç bir fayda yoktur, bilâkis mazarrat vardır. 
Binaenaleyh onların lâğvi cihetinin kabul olunmama
sını bendeniz rica ediyorum. 

AİBDÜLKADİR KEMALt BEY (Kasftamonu) — 
Bendeniz Adliye müsteşarlığında bulunduğum zaman, 
vilâyetin istinaf reisiyle sair erkanı adliyesini bir araya 
toplayarak ve arkadaşlarla istişare ederek bir esas vü-
cude getirmiş idik. Zannederim, elimde matbu olma
dığı için, arkadaşlarda gördüğüme nazaran, Hükü
metin bize vaki olan teklifi, bizim o vakit yaptığı
mız teklif bulunuyor. O teklif ve esas kuruluncaya 
kadar pek çok müzakerat yapıldı ve bundan başka 
çare bulunamadığı kanaati hâsıl olduğu için o mad 
deler tesvit edilmişti. Gerek Şevket Bey, gerek Müfit 
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Efendi biraderimiz, vekâlet meselesine dair lüzumu 
kadar izahat verdiler. Polis ve jandarmanın nasılsa 
eline düşmüş olan bir adamın hakkı müdafaasını, 
tâ polisin ve jandarmanın eline düştüğü andan iti
baren istemek mevkiinde bulunan bir hukukşinaiin, 
cinayet mahkemesinde ki hakkı müdafaayı ortadan 
kaldırmasına bir türlü akıl erdiremiyorum. Cinayet 
mahkemesi nezdinde müttehemîer İçin o kadar su
hulet vardır ki, bunu zenginlere, fakirlere diye ayır
mağa hacet yoktur. Cinayetle itti'ham olunan bir 
adam, eğer parası yoksa, baro müteşekkil olan yer
lerde, doğrudan doğruya mahkeme reisi veya reis va-
sıtasiyle bk avukat getirir, falan yerde, Alasehirde 
bir rezil vekil varmış, onun için orada olamamış. Bu, 
saire makîsünaleyh olacak bir şey değildir. Hakkı 
müdafaanın derecei kutsiyeti nazan itibar e alınmalı
dır. Hatta hakkı müdafaa polisten ve jandarmadan 
başlamalıdır. Çünkü bir çok haksızlık oradan başlar. 
Ta cinayet mahkemesinde muhakemeye başlayınca
ya kadar, bir şansın çekmediği yok. Bİz bundan 
müteessir iken, bir de mahkeme nezdinde vekil bu
lundurmak meselesinin kaldırılmasına taraftar olmak 
doğru bir şey değildir. Binaenaleyh esas itibariyle 
Hükümetin teklifinin kabul edilmesini ve o maddenin 
reye konmasını teklif ederim. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim, 
249 ncu madde mucîbince mütteheme vekil tayin 
edilmesi mecburiyeti Hükümet; velayet ve vesayet 
ammesini hiç olmazsa bu meselede hüsnü ifa etme
lidir. Şimdiye kadar maatteessüf bir çok mesailde *bu 
velayet ve vesayet vazifesini ifa etmeyen Hükümet, 
böyle bir madde ile vazifesini ifa etmiş bulunurken, 
Büyük Millet Meclisinin fakirleri ihmal ederek, onları 
Hükümetin himayesinden mahrum bırakarak, cinayet 
davalarında dava vekili bulunması mecburiyeti mese
lesinin ilgasını talep etmesi veyahut buna karar ver
mesi, zannetmem ki muvafık olsun. 

Efendiler; bu maddenin lâğvine taraftar olan 
muhterem hukukşinasın haklı bir noktası vardır. 
Dediler ki; böyle cebren mahkemeye giden vekiller, 
bir kere işi olmayan vekillerdir, üçüncü, dördüncü 
derecedeki vekillerdir. Asıl hakkı müdafaayı lazımı 
olduğu gibi İfa eden ve milletin hukuku sarmasını 
meydana çıkarabilen vekiller, kendi paralı işleriyle 
meşgul oldukları için, böyle parasız, bedava işe git
mezler. Bu, hakikat, Fakat bu hatalı yoldan dava 
vekillerini çevirmek ve herkese vazifesini İfa ettir
mek yolunu aramalıdır. Bendenize kalırsa; müdafaa 
vekillerini cinayet davalarında ifayı vazifeye icbar 

etmek kaydının kaldırılmasından ziyade, dava ve
killerinin sıfatını ıslah etmek lâzımdır. Eğer dava 
vekilleri ıslah edilirse, yani bir takım, her türlü 
mesleğe girip de muvaffak olamıyan, kunduracılık 
edip de muvaffak olamıyan, arzuhalcilik edip muvaf
fak olamıyanlar dava vekâleti mesleğine intisap edip 
de, orada vekil sıfatiyle birisini müdafaa ederse, el
bette nalâyık ellerde bulunan hukuku müdafaa, vazi-
fei müdafaa hakkıyle ifa edilmiş olmaz. Arzetmek is
tediğim şu ki: Fakir, biçare, nereye gittiğini bilme
yen, cinayet mahkemesi huzurunda, nasıl bir akıbetin 
eşiğinde bulunduğunu anlamıyan bir adama, Hükü
met diyor ki; bu efendi senin hukukunu müdafaa 
edecektir, senin görmediğin tehlikeyi sana göstere
cektir. Bu lâzımdır. Binaenaleyh müdafaa vekilleri
nin bulunması kaydi hakkında Heyeti muhteremeniz-
ce bir karar itasını teklif ederim, 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görüyor 
musunuz? Kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

Tadİlnameler var. Sinop mebusu Şevket Beyin 
tadilnamesi var. Hükümetin teklifiyle encümenin 
teklifi arasındaki fark üzerinedir. Takrirler okunsun. 

NAFİZ BEY (Canik) — Lehinde söz söylemedik 
ki... 

ABDÜLKADtR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Hükümetin ikinci maddesi kabul edilmiş olacaktır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Çıkan ar
kadaşlarımız söylediler. Fakat üç, dört tane aleyhin
de söz söyleyene karşı Mazbata muharriri keramet 
sahibi mi ki hepsine ayn ayrı cevap versin. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Lâğvedildikleri gösterilen mevad isticvaba dair 

olmayıp mevaddı cinaiyede vekâlete ve iddiai mefsu-
hiyete müteallik olduğu halde isticvaptan bahsedil
mesi sehiv ve zühule müstenit olduğundan bunun 
tashihini ve vekâlet, mahkemei cinaiyeye ait olup 
muamelâtı ittinamiye ile bir münasebeti olmadığın
dan, ikinci maddenin berveçhi âti tashih ve tadilini 
teklif eylerim: 

İkinci madde — Usulü muhakematı cezaiye ka
nunu muvakkatinin iddiai mefsuhiyete mütedair 
olan 251, 252, 253, 254, 255, 256 ncı maddeleri mül
gadır. 

Sinop 
Mehmet Şevket 

REİS — Yani Hükümetin teklifinin aynidir. 
ŞEVKET BEY (Sinop) — Ufak bir şey var efen

dim. 
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REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim bütün arkadaşlar bu vekâlet meselesini müda
faa ettiler, Hissiyatı necibelerine hürmet etmek ge
rektir. Fakat bizim Abdütkadir Kemali Bey diyorki: 
şaşıyorum, hakkı müdafaayı kaldırıyorlar. Efendim, 
hakkı müdafaa kaldırılmıyor. Hakkı müdafaa namı 
altında, tufeyli olarak mahkeme koridorlarında dola
şan adamların, dolandırıcıların elinden erbabı ittİ-
ham kurtarılıyor. Bendenizin noktai nazarım budur, 
Bilmeyen arkadaşlara anlatayım : Bendeniz Alaşe-
hİrde bulunduğum zaman, hiç haberim yok iken 
bilmem hangi köyden bir kaç müttehemin namına 
beni vekil yazıyorlar. Kazara bir İş takip etmek için 
gidiyorum. Mübaşir arkamdan koşuyor. «Aman 
efendim gelb diyor. Mahkemeye giriyorum, orada 
hiç esasına vakıf olmadığım vaziyet karşısında kalı
yorum. İkinci günü gidemiyorum. Beni arayan 
yok, o günü başlka birisi geliyor. Üçüncü günü 
gidiyorum, başta türlü oluyor. Öyle oluyor 
•ki malik bulundukları hakkı müdafaa parça
lanıyor, sonra hiç bir İş yapılmıyor, vicdanını 
azap İçerisinde olarak, itiraf ederim efendim; ve
kilim, vekâletle yaşıyorum, yalnız fukara i halk müs
tesna olmak üzere, böyle bana havale edilen işlere 
sarılmam. Çünkü hiç bir sanatkâr aharın hukukunu 
meccanen müdafaaya icbar edilemez. Fukara! halk 
müstesnadır, fükarai halk için bu, bir vazifei vicdani
yedir. Yaptım ve yapacağım. Yalnız bir mesele 
varki, zaten esasında, mahkeme heyeti karşısında 
bulunan maznun ve müttehemleri mutlaka mahkûm 
etmeğe ve onları da kurtaracak bir vekilin lâzımgel-
diğine kani olmak doğru değildir. O halde hiç kimse
nin beraei etmemesi lâzımdır. Çok defa vekillerin 
sözleri «Müvekkilimin masumiyeti derkârdır» de
mekten ibaret kalıyor. 

BİR MEBUS — Hiç olmazsa cahil müttehem 
bir söz de deyemez. 

REFÎK. tŞEVKET BEY (Saruhan) — Hapisha
nede aylarca bulunan müttehemler bu vekillerden 
emin olunuz efendiler daha pratiktir ve kendini daha 
iyi müdafaa eder ve daha çok esbabı müdafaa hazır
lar. Onun için hakkı müdafaa İlga edilmiyor efen
dim. Sonra Muhittin Baha Bey söyledi işi ve dalave
resi yerinde olan ve malûmat ve müktesebatı iyi olan 
'hiç bir zat, yanı başında bin iki bin liralık davayı 
bırakarak fukaranın hukukunu müdafaa etmemiştir. 
Sonra vaziyeti adliyemiz vekillerin meccanen kulla
nılmasına mâni değildir, isterse vekil tutsun, isterse 
tutmasın. Mahkeme onun hukukunu müdafaa eder, 
mahkeme hukuku umumiyenln vekilidir. 
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REİS — Şevket Bey! takririniz hakkında bir şey 
söyüyecek misiniz? İsticvap değildir, İddiai mefsuhi-
yet içindir. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Mefsuha da dahildir. 
Zaten takririmde... 

<Kâtip Feyyaz Bey, Sinop mebusu Şevket Beyin 
takririni -tekrar okudu). 

REİS — Bu takriri kaibul edenler el kaldırsın. 
Takrir kabul edilmiştir efendim. 

Bursa mebusu Muhittin Baha Beyin de bir takriri 
var. Fakat madde kabul edildiği için reye vazetmeğe 
lüzum kalmıyor. Aydın mebusu Tahsin Beyin bîr 
teklifi vardır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İzah edeyim mi efen
dim? 

Riyaseti Celileye 
Jandarma ve polis dairelerinden itibaren maznu-

nualeyh hakkında tahkikat icrasına başlandığı sırada 
maznunların hukuklarını müdafaa edecek bir vekilin 
Hükümetçe tayininin mecburi olması hakkında bir 
maddei kanuniye ilâve edilmesini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

REİS — Efendim, nazarı mütaleaya alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı İt ibare alınmadı efendim. 

Şu halde Sinop mebusu Şevket Beyin takriri 
ikinci madde oluyor. 

REİS — Efendim, damga kanununun beşinci mad
desi encümenden gelmiştir. Bunu reyinize arz ede
yim de ondan sonra beş dakika teneffüs ederiz. 

'(Beşinci maddenin şekli muaddeli okundu) 
MADDE 5. — Resmi damga kanununun 38 ve 

52 nci maddelerini muaddil 3 nisan sene 1Î33 tarih
li mevaddı müzeyyele ahkâmına tevfikan alınacak 
cezayi nakdilerden yüzde elli tenzilât icra edilir. 

REÎS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 

MAT>İ>E 6, — Pulların şekli iptal ve itsakına 
dair damga kanununun ceza kısmında münderiç ah
kâm mülgadır. 

RElS — Kabul buyuranlar el kaldırsın. Yalnız 
maddelerin numaraları değişecektir. Çünkü encümen 
bir maddeyi iki madde şeklinde getirdi. Evvelce ka
bul edilen altıncı madde yedi, yedinci, sekizinci 
madde olacaktır. Bu suretle tastıihaü kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Tayini esami ile reyi
nize arzedeceğiz. Reylerinizi veriniz, 

Efendim, daha celseyi tatil etmedim. Hacı Tev-
fik Efendinin bir takriri vardır. Okunsun. 
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4. — TAKRİRLER 

/. — Kângırı mebusu Tevfîk Efendinin, vukubu-
tan zelzeleden dolayı İtalya Meclisi mebusanına be
yanı teessürü mutazammm bir telgraf gönderilmesine 
dair takriri. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İtalyanın cenubunda kâin Kalabriya kıtasında ahi
ren vukubulup on binlerce İnsanın mahv ve telefini 
mucip harekâtı arziyeden dolayı Büyük Millet 
Meclisi tarafından İtalyan ahalisinin mümessili ve 
ekseriyeti azimesİ Sosyalistlerden mürekkep bulunan 
kalya Meclisi mebusanına teessürâtı havi bir telgraf-
name gönderilmesini teklif ederim. 

Kângırı 
Tevfjk 

(Red sadaları) 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Müsaade 

buyurun. Devletler birbiriyle harp ederler. Lâkin 
milletler beyinlerinde olan insaniyet ve İnsaniyete 
olan hürmeti muhafaza ederler. Unutmazlar. Biz bu 
gün yine İtalya Devletiyle muharibiz. MaamafHı İtal

ya Devleti düşmanlarımızın en namuskârı çıktı, en 
namuskâr dediğimiz devletlerin namussuzcastna aley
himizde hareket ettiği, namussuzca göründü. Biz 
İtalya devletinin Hükümetine, İtalya Devletinin şah
siyeti manevi yesİ ne değil, Büyük Millet Meclisi in
saniyete olan hürmetini göstermek için italya Mec
lisinin ekseriyeti sosyalist olan azalarına bir taziye 
telgrafı çekecek. Bunda hiç bir sey yoktur. Her halde 
Hükümete değil, Milletedir. Bunu zannedersem Ha
riciye Nazırı Beyefendi de kabul ediyor. 

HARİCİYE VEKİLİ MUHTAR BEY (İstanbul) 
— Efendim, teklifi vaki gayet muvafıktır. Çünkü 
ıbu tekliOe İtalya Hükümetine hitap edilecek değil
dir. Bkiseriyeti aziırtesi Sosyalist olan Meclisi mebu
sanına hitap edinecektir. Meclisimizin mesleki ma
lûm. Binaenaleyh bunda bir mahzuru siyasî muta
savver değildir. Faydası ise kalbİti inkâr degiftür. 
{Kabul sadaları). 

EJEIİS — Kabul edilmiştir efendim. Divanı Riya
set icabım icra edecdkîrır. Reyler Tasnif edilinceye 
kadar on dakîka teneffüs edelim. 

İKİNCİ CELSE 

Açflma Saati : 4 Ba&zzemal 

REİS : Reisi SUM VekÜİ Kasra Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âlî Bey (Yozgat) 

RlEİS — Celse kuşat âdildi. Reyi alemî ile istih
sal edilen âranm neticesini arz ediyorum: Resmi 
damga kanununun kabulü için yüz on bîr zat reye 

iştirak eUrrtiş, seksen dördü kabulüne, yirmi yedisi 
reddine rey vermiş. Binaenaleyh seksen dört rey ile 
ikamın kaibuJ edilmiştir, 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

5. — Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri. 

REİS — Hairidullah Suphi Beyin yirmi günlük 
bir mezuniyet; talebi var okunacaktır. 

Büyük Millet Miedisi Riyaseti Celilesine 
'İstanbul'dan hareket etmek üzere olduğu haber 

verilen ailemi aknak. için İnebolu'ya gitmek ihtiya

cında bulunduğumdan yirmi gün müddetle mezu
niyet İtasını İstirham eylerim efendim hazretleri. 

29 EJyliB 1336 

Antalya Mebusu 
Hamdullah Suphi 

{Muvafifk sesleri). 
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KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Divanı 
Riyaset de muvafik görmüştür efendim 

2. — Aşar mültezimlerinden edayi deyn edenle' 
rin emlâki merhune ve mütefevvizalannın İadesine 
dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muva
zene! Maliye encümenleri mazbataları, 

iREtS — Edayi deyneden mültezimlerle küfefâ-
nın emlâk ve1 arazîsinin iadeline dair olan kanu
nim dördüncü maddesi; nazan dikkate alman teklif 
mucibince tadil edilmek üzere encümene verilmiş 
İdi. Kanunun yalnız bîr maddesi katmıştı. 0 da en
cümenden gelmiştir efendim. Onu da okuyalım da 
diğer meşale geçelim. Encümenden gelen m idde 
okunacaktır. 

Yeniden tespit edilen üçüncü madde berveçhi ati
dir: 

M'AIDDE 3. — Mövaddı safire ahkâmına tevfi
kan tedlîyei deyn İçin mültezimin ve küfeta verese
mi veya bu veresenin veli ve vasileri tarafından mü
racaat edildikte verese müteaddit ise mal memurla
rınca nüshai mumziyesî alınmak şartiyle bilumum 
vereseye baihlbarname tebligat İcra edilerek üç ay 
zarfında müracaat etmedikleri takdirde emlâk ve 
arazii mütefevviza, deyni asliyi tesviye eden vere
siye eden vereseye verilir. İhbarnamenin tebli
ğinden sonra vereseden veya veli ve vasilerden bir 
diğeri dahi reddi ferağ muamelesinin ikmalinden 
evvel hissei irsiye ve irttikaJİyesi nispetinde deyni as
liyi tediye ettiği takdurde hissesi musibesi kendisine 
ve müteaddit olan verese mutesaviyen tediyei dey-
neytedMeri halde hissei musibeteri dahi kezalik an
lara mutesaviyen ret ve ferağ edilir. 

(Reis M. M. 
Ferit Fuat 

RÖİS — Efendim maddeyi encümenin tadili veç
hile kabul buyuranlar el kaldırsın. Madde kabul bu-
yurultnuştuı efendim^ 

(Kanunun diğer mevaddı da evvelki müzakerele
rinizde kabul edilmişti. Binaenaleyh bunu da tayini 
esami İte reye vazetmek mecburiyetindeyiz. Reyinize 
•istimal buyurunuz^ 

(Efendim, âra tasnif edilinceye kadar muamelâtı 
iuhamiyeye ait kanunun üçüncü maddesinin müza
keresine geçelim. Sonra reylerin neticesini arz ede
rim.. 

REİS — Efendim Hamdullah Suphi Beyin, ta
lebi veçhile yirmi güntüfc mezuniyeti kabul edenler 
lütfen elerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye gelmiştik efendim. Üçüncü 
madde okunsun, sonra söz Şükrü Beyindir, 

tMtAODE 3. — Mütteheme müdafaasında mua
venet etmek üzere bir vekil iritihabı esnayı isticva
bında tavsiye olunur. MÜBtlehem akraba ve ehÜbba-
sından birini dahi b'öâ harç tevkil edebilir. 

RJBFİÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
buna, bu maddeye hacet kalmadı.... 

IMiHHMSETT ŞÜKRÜ BEY (Karahhansahip) — 
'Efendim İkinci maddede 249 ve 250 nci maddeler 
itayyediJdiğı cihetle üçüncü maddenin fühafcîka 
ehemmiyeti kalmamıştır. Fakat buraya üçüncü 
madde yerine kaim olmak üzere bir maddenin ilâ
vesine şiddetle ihtiyaç vardır. Malûmu âlileridir ki 
heyeti ithamiyeleri lâğvettikten sonra takdiri delâffî 
de ntüsfanttfdara bırakıyoruz. Tafcdiri delâilde maz
nunun mucibi ittihamı olacak derecede, delâil var 
mı? Yok mu? Cihetinin takdiri müstantıklara ait 
olunca, elbette onları biraz daha takyidat akma al
mak derece! vücuptadir. Bilirsiniz ki bizim mehaki-
mtoizîn en fena ve en mülevves mahalli, müstantık 
ve istintak daireleridir. Suiist imalât in cevlângâhı İs
tintak daireleridir. Bizde öyle müstantıtlar bilirim fci 
bizzat tesadüf ettim ve hatta İki tanesini tahtı muha
kemeye aldırdım, iki türlü evrakı îstkutafluye tutar. 
Bunlardan hangisinden para alırsa maznunun lehi
ne sürer. Para alamazsa aleyhine sürer; bizde bu gi
bi mtüstanuklar mevcut İken ve adliyede en çok tah
ribatı yapan bunlar iken, ve heyeti ittihatn-iyelerin 
fâgvi hasebiyle bunlara takdiri delâii salahiyeti veri
lirken ve tasdik keyfiyeti de. rüesadan refedilirken, 
takdiri delâilj, müstantıklara bırakmak bu memleke-
itin tarihsel adlisi için bir cinayettir. Binaenaleyh bu
nu takyit etmek ve müstantıklan murakabe altına 
aHaMmek İçin buraya bir madde ilâve etmek lâzım
dır. O madde şöyle olmak icalbeder. 

Müstantıklar, cinayet mehakiminde olduğu misi Hû 
vekiller huauriyle maznun ve sahMerİn İfadesini al
mak tahtı mecburiyetinde oknak ve ifadeler*! vekil
lere imza ettirmek ve tasdik elttiılmek kaidesini vazet
mek lâzımdır. İşte üçüncü madde yerine bendeniz 
böyle bir teklifte bulunuyorum!: İstintak dairelerin
de yapdan tahkikat, cinayet mehakiminde'olduğu 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Devam) 
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misittû, tahtı tasdik ve İmzaya aldırılır. Çünkü efen
diler, bunların bir, faidesi olacaktır. Adliyede: İşleri 
öfeKrflaf, mut)a&anie; alâkadar olan vekiller ve hâkim
ler j>efc İyi takıdır ederler ki bir maznun mahkemfe 
huzuruna geldiği zaman İstintak dairesinde vermiş 
olduğu ifade için, bea böyle söylemedim, benim ifa
demi taygir ve tahrif etmiştir der, müstantık, hayır 
ben yapmadım, tağyir etmedim der. Fakat ikisinin 
arasım bulmak kabil-değildir. O da bir AJdiayi mü
cerrettir; Ötedeki de;... Erendiler bazı maznunlar 
istintak .huzurunda, vermiş olduktan ifadeyi tağyir 
etmek lüzumunu hissederek huzuru mahkemede öyle 
âöyterter. ve. bazan da hakikaten müstanttklar ifa
deyi tağyir ederler, her ikisi de - vakidiİr. 'Maznun 
hakkında o kadar: sui zaöda bulunmak da doğru de
ğildir, Bunları vaki olan tecrübelerime binaen arz 
ediyorum. (Doğru sesleri). Bu gibi ihtilâf atın: önüne 
geçecek olursak, maznun hiç bir vakit huzuru mah
kemede. ben müstantıka böyle ifade yermedim diye
mez. Çünkü ifadesi onun vekİ&nin tahtı tasdükında. 
olur. Vekil, evet böyle söylemiştir diyecek... 

MUSTAFA BEY (Kan»!hisansarkî) — Anıma ve
kil. var mı hepsinde?.., 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, 
cinayet mehakiminde olduğu gibi diyorum. Muştan-
>Uk, mehakim neHdiöde icrayi vekâlet edenlerden bi
rini ceibeder ve vckiK kanuni yapar, onu yukarıda 
cinayet mehakinti misillû diye söylemiştim, o budur 
ve buraya matuftur. Bu maddenin kabulünü Heyeti 
âtîyenizden istirham ederim. 

RBİS — Başka söz isteyen v,ar im? 
REFİK. ŞEVKET BEY (Sarufaan) — Efendim 

ibir defa üçüncü madde ikinci madde yerme kahrı, 
olduğundan lüzumu kalmadığını arz ettim. Sonra da 
Mehmet Şükrü Beyin tâktrfi de bu mesele He alâ
kadar değiîür efendim, mesaili cinaiyede müstantık 
huzurunda vekil bulundurmak keyfiyeti, evvelâ mese
lenin cinayet olduğu takdire bağladır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahüsar*sabip) — 
Bilûmum mesaüde diyorum.' 

REFİK ŞEVKETT BEY (Devama) — Evet bilû
mum mesaiMe... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY >— Zatar suMı işlerin
de yolk,.< 

REFtK ŞEVKET BEY— Efendini, huzuru âli
nizde bir çok esbabı mucibe ile - ki kendi kanaa-
ttmdir - mahkemelerde bile vekili mecburî bulun-
duramadığmuzı arz etmiş İdim. AtolâkSızhkİarıridan 
bahsedilen dava vdkiBerİyfe rdustanttıklarm uyuşma

sını temin etmekMr. Efendim rica ederim. Kendi elle-
rimizte raüstantıklann basına kontrol. olarak dava 
vekillerini koyarak müstantikların şürekayi cürüm
lerini çoğaltmayalım, İyi düşünelim. Çünkü bende
niz bizzat dava vekiliyim. Adliyenin de, meslekin 
de fena halde sui şöhrete maruz kaüdığı zan ve ze-
thalhmdayım. Onun için rica ederim efendim, her me
selede müstantricm yanma vekil sokmak meselesi biz
de kabili tatbik değiMh*. Fakat bu fikri reddetmem. 
Emsali vardır. Fransa'da müstanttklar huzurunda 
vekil bulundurulur ve Fransa'da olabilir. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahfearısahip) — 
Yalnız Fransa'da değil, heı yerde... 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Onun İçin 
efendin, bu tekfif, İnşallah daha çok terakki eder
sek, o zaman, mucibi münakaşa bir meseledir^ ben
deniz teklifin ademi kabulü taraftarıyım. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu kür
süde söylenilen böyle sözlerden bendeniz gayet mü
teessir oluyorum. Burada, ne bîr- mahkemenin ne bir 
müstaffUkiû ahlâksızlığı, ne de o malhkeme nezdinde 
icrayi vekâlet edecek vekHIerm ahlâksızlığı mevzu
bahis olmamalıdır. Rica ederim, ahlâk astTdır, aslö-
lan bir meselede-burum hilafını,' kalkıp da, tamim et-. 
mek caiz değildir. Müstanttıfelar, tahkikat hâkimi
dir ve milletin tayin -etmiş olduğu hâkimler ahlâk 
sahibidir. Bunun hilafı sabit olursa o hâkim mah
kum olur. Bundan dolayı hepsi için böyle, falan boy-
ledir diyerek suisanna gitmeyelim. Bunu istirham 
ederim. Ancak arz edeceğim nokta, müstantıklar tah
kikat hâkimi olmakla beraber tahkikatın hafiyen ic
rası için usutü muhakemstta bir madde var. 

(Bu tahkikatın bafî olarak icrası, doğrudan, doğru
ya irtikâp- olunan cürmün dedailİni,; asarım hariçte 
maznun olan kimseye seçdirmemek ve ne yolda tah
kikat yapddığına .vâkaf olmamak ve hukuku umu, 
mîyeyi muhafaza etmek maktasından vazsediîmiş, bir 
usuldür. Çünkü filân, şahk- şöyle söyledi, filân böyle 
söyledi, diye harice isaa. edilecek olursa,, o şahidin 
şahadetimi, çürütmek veya şahidin hilâfında bir şa
hit göndermek gutu- abvafüt mevcut. olması nazarı 
dikkate' alınarak yapılmış bir meseledir. Fakat ale-
lekser mehakûnde tesadüf ediyoruz ki; şahitler, hu
zuru müstanttıkta vukufbulan ifadelerinden nükûl 
ederek, mahkemede maznun teinine şahadette bulu
nuyorlar ve diyorlar ki; ben müstantık huzurunda 
böyle ifadede bulunmadım. O zaman diğer delâilin 
de orada mevcut olması doiayısiyle, şahMin bu şa-
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'haddinden nüfcûliüne mdbnd, mahkeme o maznun 
adamı yahut müttehem bulunan adamı beraet etti
riyor ve neticede beraet oütkmü verilen bir adam dört 
ay, altı ay, sekiz ay, on ay hapiste yatıyor. Bahusus 
vesaitsizlik yüzünden şahitterin celbedilmemesiyle se
nelerce yatan maznunlar beraet ediyor. 

ıŞinidİ müstariuk huzurunda, tahkikat hâkimi hu
zurunda ifadesini tağyir etmiştir, tebdil dtmi^tir, 
yalan söylemiştir diye, şahit halkkıoda aynca bir 
madde daha geliyor aşağıda... Bunun hakkında da 
malhkemece muhakeme yapılmaya hacet messedil-
meksizin, maznunun yanındaki vekilinin huzuriyle 
'ifadesi alınacak olursa, ifadesini afcsetee bile, onun 
(hukukunu müdafaa edecek vekil diyemez ki; müstan-
tfe huzurundaki tahkikat medarı hükmolsun... Yahut 
olmasın... Bunu diyemez... Çünkü kendisi de tasdik 
etmiştir. Ancak bazı mesai vardır ki müddeiumumi 
doğrudan doğruya mahkemeye tevdi etmez de müs-
tantttka tevdi eder. 

Şimdi bîr cünha meselesinden dolayı maznunun 
yanında kalkıp da bir de vekil bulundurarak İfade 
almak bir küKetir. Bilirsiniz ki doğrudan doğruya, 
meselâ katil cürmü, sirkati adiyenin gayri olan mü
him sirkatler, meselâ, fümeni, zina ve daha bir çok 
ceraimi cinaiye vardır ki vehleten, bu gibi ceraimi 
müfri'mme ve cİoaiyede maznunun yanında vdkiii be
raber bulunarak maznunun ifadesi, s/ahitlerin ifadesi 
alınırsa hem hâkim hakkında suizan, suiltefefohüm hâ
sıl olmaz, hem dti o işin, tahkikatının muntazam bir 
surette cereyan etmesine selbep olarak suizannı kal
dırır ve tarafeynin hiç bir şey söylemeye hakkı kal
maz ancak adî cünhalarda böyle vekil bulundurmak bil
mem ne külfettir? Mahkeme nezdinde nasrl ki bir 
vekil bulunup da müvekkilinin hukukunu müdafaa 
ediyorsa, bir şahit celbolunmuş, bir cinayetten dola
yı isticvap ediliyor, istintak olunuyor, müstantık o 
şahide bir sual sorar, sonra -başka bir sual daha so
rulmak İcabeder ki o sual, maznunun beraetini mu
cip olur, beraetini icalbettirir. Müstantık zühul eder 
de o suali sormazsa vekil onu tenvir eder, der ki, şu 
suali sorunuz. Buttun için vekillerin bu gibi mesaili 
mtmimmede bulunması elzemdir. Bunu kabul edelim. 
Kalbui dönekle de bir zarar görecek gibi değiliz. 
Mahkemede bulunan vekil, müstantıklıkta gidip ifa
deler alındığı zaman da kanunen müvekkilin kabulü
nü, mevatidı cinaiyeye hasredilmesini, istirham edil- | 
meşini... (Pek doğru seslen). | 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahîp) — 
Refik Şevket Bey arkadaşımız, bu vekillerin cinayet
te bulunması lâzımdır, cünha ile cinayet meselesi na
sıl tefrik olunacaktır buyurdular. Efendim, bendeniz 
bunu verirken düşündüm. Eğer sulh mehakimi ka
nununu kaıbul etmezden evvel olsaydı, hakikaten sa
yam nazar bir nokta idi. Fakat bugün Sulh hâkim
leri kanunu kalbul edilmiş bulunmakla bu mahzur 
hemten hemen mürtefİdir. Cünha mesailinin hemen 
kısmı azami sulh meha'kimine aittir ve binaenaleyh 
istintaka tevdi edilerek, doğrudan doğruya sulh hâ-
kimterince görülür. Cüriha mesailinden pek az kıs
mı, emniyeti suiistimal gibi, Kanunu cezanın 222 rrc-'i 
ma'ddesinden olan sirkat gibi mesail vardır ki ayni 
zamanda cünha mesailidir. Bu da müddeiumuminin 
İddiasına vabestedir. Eğer mucibi tahkik görürse 
müstantfka -verir. Bu gfibİ pek az olan mesailde 'vekil
leri bulundurmak yine doğrudur efendiler. Müfit 
Efendinin izah buyurdukları veçhile, gerek hâkim
leri, gerek müstanŞtıkları töhmet şaibesinden azade kı-
lalbftmdk için maznunun, bir vekilin huzuriyle ifa
desini aldırmak her halde doğrudur. 

Çünkü bu bizde değil, bilcümle Avrupa kanun
larında vardır ve bilhassa bizim Usulü muhakema-
tı cezaiyemizin mehaz ve membaı odan Fransız usu
lü mehakimmde de vardır. Her nasılsa Fransa Usulü 
muhakematı cezaiyesi tercüme edilirken bu hususta 
zühul vaki olmuş, mesaili istintatîye hafi tutuhnuş-
'tur ki hatta heyeti ittihamiyelerde şu tercümenin ese
ri olarak kanunumuza girmiştir. Bu orada jüri me
sailiyle alâkadar bir fasıldır. Jüri faslı bizim teamti-
fâtımızda ve usulümüzde mîlletin seviyesiyle müte
nasip görülmediğinden terkedilmiştir. 

Fakat onunla alâkadar olan heyeti ittihamiye fas
lı girmiştir. Bugün heyeti itti hami yeteri kaldırmakla 
büyük bir hizmet ediyoruz. Çünkü maznunların iş
lerinin uzamamasına sebep olacağız. Müttehtmlerin 
heyeti Mhamiyetertte aylarca, senelerce kalan evra
kının ellerine geçmediği görülüyor. Bu itibarla iyi 
bir ışey yapıyoruz. Fakat iyi bir' şey yapıyorken, de
min arz ettiğim noktayı ihmal etmemek lâzımdır. 
Çünkü takldirİ delâîli de müs tan tıklara veriyoruz, 
müstantik mükarreratmın tasdiki salâhiyetini refedi-
yoruz. Çünkü Usulü muhakematı ceezaiyenin 51 nci 
maddesinin zeyli bir lüzumu müfbrem üzerine yazıl-
ımştır. O da müstantıkların bir takım yolsuz mükar-
rerat ittihaz ettiklerini görmekte olan Adliye neza-
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reti onların mükarreratmı mehakim riksasına tasdik 
etJtirmek lüzumunu hissetmiştir ve Usulü muhake-
matı cezaiye kanununun (51) nci maddesine bir zeyil 
yapmıştır. Biz bugün o zeyli kaldırırken, maznunun 
ftjhaırnna kâfi delâiü var mı, yok mu meselesine miis-
tantıkı da salâhiyettar ederken, böyle teklif ettiğim 
l>İr maddeyi İkame etmek lâzımdır. Binaenaleyh cün
ha mesaili de bunda dahildir, vardır. Bu, külfeti da
ldır diye tahdit etmek doğru değildir. Çünkü cünha 
mesailinin kısmı azami sulh mahkemelerine verilmiş
tir. Maddenin aynen kabulünü teklif eylerim. 

•FEYZt EFENDİ (Malatya) — İttihattı olunan 
biçare ahali dava vekillerine para bulamıyor ki ver
sin ve mahkemelerde dava vekillerine para vermek 
İçin çok zaman görüyoruz ki... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Meccanen, para ile değil... 

FEYZİ EFENDİ — O atabilir (Handeler...). 
RBlS — Efendim encümen cevap verecek mi? 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müfit 

Efendinin mukadktemesiyle müntalhası arasmdaki zıd
diyet calibi dikattir. Bir defa şurasını arz edeyim: 
Vekil bir defa bütün kanunları, bütün ahkâmı kendi 
menfaatini İcap edecek surette kullanarak müvekki
lini müdafaa ile mükellef ibir sanatkârdır her nokta
dan her vaziyetten kendi menfaati şahsiyesmi 
temin etmeye ne kadar muvaffak olursa o kadar kud
retli, kuvvetli bir vekildir. Vekillerden beyne un as 
şöhret iktisap edenlere dikkat edecek olursak, böy
le kudretli olan zevata en meşhur avukat derler. Ar
kadaşlarımız zannederim ki hiç kazalarda bulunma
mışlar, eğer bulunmuş olsalardı, bendeniz gibi. 

MEHMET ŞÜKRÜ HEY (Karahisarı&ahip) — 
6 sene müddeiumumilik yaptım. 

REFİK ŞEVKET BOY (üevamla) — Kazada 
yaşamak külfetini, taliini görmüş olsalardı, bir zabıt 
kâtipliğinden kovulmuş ve bütün hayatı beş, on ku
ruşa araıhafcikkla İdamei mevcudiyete münhasır 
katmış ve maalesef hiç bir kayde tâbi olmamış, hal
kı mahv ve berbat eden rezil herifleri?, İyileri istis
na ediyorum • görürlerdi. Fakat ben bile kendimi 
çok arkadaşlarınla avukat olarak takdim edemeye
cek kadar mahcup bir vaziyete düşüyordum. Zabıt 
kâtipliğini ifa edememekten ve İmlâ yasamamaktan 
(dolayı terkediİen bir adam, belki suiistimalden 
matnrt bir adam, kaJkryor, hukuku aharı müdafaa 
ediyor; rica ederim. Bir de tahkikatı hafi olması 
lâzım gelen müstaofttıkın yanında, suiistimale mâni 
olmak üzere bu adam şahit oluyor. Bendeniz hâkim 

olsam bunu katiyen alamam. Müstesnaları var. Ta
biî Şükrü Bey de; Müfit Efendi Hazretleri de avu
kat... Bunlar mevzubahis değil. Çok muhterem avu
katlar var. Onun için rica ederim. Bu, bir meselei 
hukukiyedir. Bu mesele bugün için gayri kabili varit 
bir mü&aleadır. 

Saniyen; Şükrü Beyefendi İle Müfit Efendinin 
en büyük hataları, vekili mecburî diyorlar. Efendiler, 
kanunun hiç bir maddesinde, bir vekile fahriyen ve
rilen vekâletin mecburiyülifa olduğuna ve şayet yap
mazsa şu suretle muamele yapılacağına dair bir ka
yıt yoktur, kayit olmayınca ne yapacaklar? 

IMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisaraahip) — 
Cinayet mahkemesinde mecburiyet kaydı var mı? 
Vekilin yapmasına yine mecburiyet yoktur, 

REFtK BEY (Konya) — Heyeti Jcraiyece ka
bul edilen mezun olanlardır. 

RdFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Vilâyeti 
şaık'iyede mezun dava vekili yoktur. Tabiî beyim, 
gayri mezunlar kabul ediliyor, iztîrarla. Demin de 
arz ettiğim gteî, Alaşehir'de bir tane mektepli vekil 
vardı. Bir de ben gittim* ik'İ olduk. Diğerleri umu
miyetle mekteps izdir. 

ıMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
O halde ehveni serdir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — O hafde 
ibü meseleyi heyeti adliye namına kabul etmenizi ri
ca ederim. . 

REİS — Karahfear Mebusu Şükrü Beyin ve rü-
fekasraın takrirleri var okunacak : 

Büyük Miltet Mediteİ Riyaseti Celilesine 
3 ncü maddenin berveçhi ati şekilde tadilen ka

bulünü teklif ederiz: 
3. — İstintak dairelerince yapılan tahkikat cina

yet mehakiminden olduğu misillû vekil ttuızuriyle icra 
edilerek tahtı İmza ve tasdika aldırılır. 

25 'Eylül 1336 

Karahisansahip Sinop 
Mehmet Şükrü Mehmet Şevket 

Kırşehir 
Müfit 

BtR MEBUS BEY — ©unun, milletin hukuku nok-
tai nazarından kabul edilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim bu takriri nazarı İtiibare alan
lar lütfen enerini kaldırsınlar. Nazarı ittihare alınma
dı. O halde üçüncü maddenin • ki encümen ilâve 
etmiş • zaten encümen mazbata muharriri de tayyı-
m teklif ediyordu. Üçüncü ma'cfde tayyedilmiş olu-
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yor. Hükümet teklifinde bu şekil yok ki reyinize 
arz edeyim, dördüncü maddeyi üçüncü madde olmak 
üzere müzakereye geçiyoruz. Dört rakamını üç ola
rak tashih ettik. 

Makide 3. — Mukarreratı istirttakiyeıtm tasdîkı-
na mütedair olan usulü cezaiyenin 51 nci maddesi 
tzeyli mülgadır., 

IMEBMİET ŞÜKRÜ BBY (tFCaramisansahİp) — 
Oemirîkİ madde dolaytsiyte arz ettiğim madde bura
da geliyor. Usulü cezaiyenin elli birinci maddesinin 
zeyli mülgadır. Bu zeylin sebebi vazını, demin de 
alâkadar olan madde ite söylemiştim .Adliye 
nezareti; suiistimalâttan, rrtöstantıkların suüstimalm-
den dolayı bunu vazetmiştir. Sebebi vazı budur. Aca
ba bu 'gün bu sebep zail olmuş mudur? Bendentoce 
bayır... Bilâkis, eskisline nazaran yüzde İki .yüz nispe
tinde artmıştır iddiasındayım. Mesele böyle İken, an
latılmaz bk garabette, nasıl oluyor da. müstantıktara 
daha fazla saiâforyet vererek rüesanın tasdiki refolu-
nuyor? Efendiler, bazı mehakımi istmtakryede kâtip bi
le yoktur. Kâtibi olmayan müstanttfd'ar ifadeyi 'kendi
si istediği gibi almaktadır. Deminki takririmi nazarı. 
dikkate atmadmız. Vekil huzurdyle alinsin teklifini; 
şimdi bir mü$tanWkın eline bir maznunun bütün mu
kadderatını tevdi ediyorsunuz, Sonra mehafcimde bu
nun husule, getirdiği tesettüt, hakikaten bütün vefcHfcriY 
bütün mehafcimin rüesa ve lazasmt müşkül bir vaziyet
te bırakım aktadır. Şahit mahkemeye geliyor, ben müs-
tanttk huzurunda böyle ifade vermedim, müstantfö 
bunu hilafı hakikat otarak yazmıştır diyor, sonra 
bunun aksini ispat edecek hiç bir şey yoktur. Arz-
ederîm ki; mehakim nezdinde müstantıklar o kadar 
şayanı itimat değildirler ve şayanı itimat olmadıkları 
İçindir ki; heyeti hâkime şahidin bu ifadesini nazarı 
d?kkate alır. Müstantı'k tahrif ettiği veya müstanök 
benîm dediğim gibi yazmamıştır dediği halde, müs-
tantığı çağırıp sormadan, o mücrim, hakîkaten müc
rim olduğu halde, bazan beraetine karar verirler. Bu 
me'hiazird ref içindir ki o maddeyi teküf etmiştik. Bu
nu kabul etmedikten sonra, .artık usulü muhakematı 
cezaiyenin elli birinci maddesinin ilga edilmesi kati
yen doğru değildir. Onun ipkası lâzürddır. 

MUSTAFA BEY (KaraKisarı Şarkî) — Tadİlen İp
kası, 

R'A'St'H EFEISTOt (Antalya) — Efendim bu> 
maddeyi kabul «derken bir noktaıi nazar düşünmek 
icap eder. Şimdi lüzumu muhakeme, mere muhakeme 
karan müstantıkra elme, reyine kalıyor. Blızmv tarmi" 
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adlimizde müstaotık kelimesi, zannederim zihnimizde 
bir çok şeyler doğurur. Kazalarda müstantrklann 
maaşları iki yüz kuruştur, fki yüz kuruşluk memuri
yeti kabul etmek demek, zannederim ki ya *a!ga#üp 
esası üzerine veyahut başka bir esasa, başka bir fik
re müstonitiir. Onun için madde bu şekilde kalacak 
olursa, badema caniler mahkeme fcapıstna girmiye-
cek'tir diyecek olursak hakikatli söylemiş oluruz. Bina
enaleyh mütehassısları; bendeniz adliye mütehassısı 
<îo*5;lim, mütehassısları; bu noktaya iyice düşününüz, 
iyice takdir ed'in, iyi yapacağız derken kötü yapmaya
lım. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY OKaralhİsarısafoip) — Fe
na yapıyoruz ve cinayet yapryomz. 

'ŞBVK'ET BBY (Sinop) — Efendimi usuKi muha
kematı cezaiye kanununun elli birindi maddesi Zeyil 
mucibince; müstantıklar m mukarreratınm tasdika ik
tiran ettiği noktalar yatoe dörttür. Bunlar da : meni 
muhakeme, tevkif, istirdadı tevkif, taihüyedSr, Halbu
ki bir müstantık cinayette lüzumu: muhakeme karârı 
verir. Bir m'üstantık «a'ir kararlar verirse meselâ : adlê  
mi tevkif karan verirse .bunu reüs. hiç bir zamanda 
ta?dik etmez. Şimdi alt tarafta gelen bir madde ile biz 
bu salahiyeti daha ziyade taksir etmiş oluyoruz. Me
selâ rebtere dört salâhiyet verildiği 'halde, müstanıtık-
•ların bötün-mukarreratı m reisler görecektir. Yalnız bir 
kayıt vardır. O da itiraz halidir. O hakte söylenen bir
takım baHer doğru olamaz. Madde herhalde ipka. edil
melidir. 

REFÎK ŞEVKET BİFJY (Saruhan) — Efendim 
Şevket Bey gayet iyi izah etti. Meselede, Makamı ri
yasetin salâhiyeti nezotunduğu karan akla gelmesin. 
Şimdi her şeyi mahiyeti hakikiyesi İte görelim. Mese
lâ An'kara Bidayet ceza mahkemesi' reMne, Ankara 
kazasında vukua gelen bir cürümden dolayı, mustan-
tıkın ariz ve amik tahkikatta bulunduğuna ve bir tev
kif veya tahliye kararı verdiğine dair evrak verilse, 
bir defa zatı âlilerimi temin ederini ki, buradaki tetkik 
keyfiyeti, ekseriyeti: azİme. İle, baştan savmadır. Yani 
hiç bir Reis m ustan tik kararlarının heyeti uhiuntiye-
Eİnri tetkik hususunu,,bir ceza- re&İ .sffatîyle, hariz.ol
duğu vazife gibi titç bir vakit yapmaz.. (Gürültufer); 

Müsaade buyurun. Asıl mesele budur, Mesefâ ben
deniz birisinden davacıytm. Diyorum ki; bu adam be
nim eşyamı çaldı, istintaka gitti ve o adamdairei îstin-
takiyede tevkif edildi ve uç gün sonra tahliye olundu. 
Bunun tahliyesiine ait olan bu karar, mutlaka bana teb
liğ olunacaktır ve ben bu karara itiraa etmek hakkini' 
haizim ve yine mahft&ne reisi bakatoafc, eüırdefcİ rnari-
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de gösteriyor saniyen; mıiBtatttıfciar tarafından göste
rgen iter türtü mukarrerata müddeiumumilerin hakkı 
itirazı vardır, 

'MÜSTAfFA BEY <Tokat) — Allah belâlarım ver
sin. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Onun içün 
burada reislerin dleriruten salahiyeti alındığı katiyen 
varit değildir. Karardan memnun olmayanlar o karara 
•İtiraz edebitirler, 

Sonra gerek Mehmet Şükrü Beyin, gerekse bizim 
Tokat Mebusu Mustafa Beyin, mustantrklar ite müd
deiumumiler hakkındaki süi zankan hiç bir zaman doğ
ru değildir. Mustantıkfar mukarreratının mahkeme in
dinde makbul olmadığım ve mustantrklar tarafından 
tutulan if&datın reisler huzurunda inkâr olunduğunu 
söylüyorlar. Bendeniz efendiler Heyeti âlryemize ar-
zederkn; mustantı'klar tarafından tutulan ifadat, hu
zuru hâkimde verilen İfade gibi makbul ve muteber
dir. Usulü muhakematı cezaiye kanununun 258 nci 
ma'Jiesinde sarahat vardır ve bu musarrahtır ben 
muaf ant ık'Iarm heyeti umumiyesinin vâkif ve vazife
şinas olduğu mı idd'ia etmem. Müddeiumumilerin de 
öyle olduğunu iddia etmem. Mevcut ahkâmdan İsti
fade etmeyi bilenler, haklarında İttihaz edilen hak
sız ve yanlış kararları tashih ettirmeyi bilirler. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Ya köylüler? 
RİBFfK ŞEVKET BEY (Devamla) — Temin ede

rim ki köylü biç bilmezse bile onun rehberi vardır. 
Biz burada ahkâmı kanuniyeyi müzakere ediyoruz. 
İçimizde bu kanunun usulü muhakematı cezaiye ile 
alâkadar olduğunu »Senler var. Köylü olmamakla be
raber heyeti urnumiyerniz bu mesaili tamamen ihata 
edebiliyor muyuz köylü hakkı arasın? Ha şimdi mev
kuf,.. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Meselâ Sulh 
mahkemesince karar verilme, buna müddeiumumi iti
raz etmiş, bu İtiraz neticesine kadar mevkuf kalacak 
mı? 

REFİK. ŞEVKET BOY (Devamla) — itirazın ne
ticesine kadar mevkuf kalır. 

"SAĞDAN BUR MEfBUS BEY — Su halde doğru
dur. 

REFİK ŞEVKET BEY — Tabii değH mi? 
'REtS — Bu bapta süz söylemek için evvela bir 

takrir verilir, ikincisi de söz istenir. 
REFfK ŞEVKET BEY (Devamla) — Onun için 

bendeniz bu hususta tevehhüm etmemeniz» rica ede
rim. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraShtsansahip) — Ar-
kadaşnmzı mazur görmenizi rica ederim. Çünkü Refik 
Şevket Beyefendi adliye İçine girmiş değil, hariçte 
bîr avukat ofarak kalmışlardir, adliyecilîk ite avukat
lık arasında Himalâya dağlan kadar fark vardır. Ken
disi gibi adliyenin İçme girmeden avukatlık ile ge
çinenlerin, buna infazı nazar edemeyeceğini takdir 
edenlerdenim. Bendeniz avukatlıkta yaptım, mföddeİ-
umumffikte yaptım, reislikte yaptım. Bu İtibarla ke
mali vukuf la arz ederim ki; dedlikleri gibi değildir me
sele. Evet Şevket Bey arkadaşımızın da buyurdukları 
gibi, rüesa dört vazife ile mükelleftir : Meni muhake
me, tahliye, tevkif, İstirdadı tevkif. Tahliye kararları
nı, tevkif kararlarını, ondan sonra isftirdatı tevkif ka
rarlarını doğrudan doğruya tasdik ederler. Faka£ bi
lirsiniz ki tasdika tabi olan bu mukarretat, mustantfk-
larm başlıca istinat ettikleri kararların en mühimmi-
•dir. Çünkü bunlar bâr daha mahkemenin tetkikine lü
zum olmayan kararlardır. Cinayetle lüzumu muhake
meye karar verecek olursa, nasû okrrsa ibir mahkeme
ye gidecek, o mahkemenin tetkikinden geçecektir. 
Cünha ile lüzumu muhakemesine karar verse, nasıl 
olsa bir mahkemenin tetkikinden geçecektir. Fakat me
ni muhakeme edildikten sonra, tahliyesine karar ve
rildikten sonra, hiç-bir mahkemenin tetkikinden ge
çecek değildir. Sonra buyurdular ki; bu refedÜtais die-
ğtfcfir. Otinkü itiraz etmekle yine tetkik edifehitir. 
Evet efendiler; usulü muhakematın 130 ncu maddesi, 
müddeiumumilere her türlü mukarrerat hakkında iti
raz salâhiyetini 'veriyor. Fakat üç gün zarfmda veri- • 

yor. Adliyede bulunanlar bilirler ki aUUryenin vazifesi 
pek vasidir. Ondan sonra bütün muamelâtı kırtasiye 
içinde boğulan müddeiumumiler, mahkeme huzurun
da ispatı vücuda mecbur olan müddeiumumiler, ila-
matı takip ve İnfaz etmeye mecbur olan müddeiumu
miler, İddianame yazmak ve müstantıkın iddianame
sini tetkik ve ona mütalaa yazmak vazifesiyle mükel
lef olan müddeiumumiiter başmı kaşıyacak Zamanı 
bulamayarak, ekseriya bu gibi hatlarını daima hüsnü 
İstimal etmeye vakit bulamazlar, imkân bustamazîar. 
Hatta diyebilirim ki; mütalaaİ kanun İyelerini yazma
yı meşgul olduklarından, maiyetlerinde kâtipler var
sa - ki livalarda vardır - onlara bıratırfer. Hat ve va
ziyet böyle iken, adliyenin iç yüzüne gözümüzü atfe
derek söyleyelim. Öyle avukatlıkla deg"n\. Müddei
umumi itiraz etmeye bile vakit bulamaz ki bu gibi 
mukarreratı tetkik etsin. Binaenaleyh rüesanın tatkMci-
na vazetmek salâhiyetini ifa etmek, deminki takririm 
kabul edilmiş olsaydı bu hususta o kadar ısrar etmez-
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dka, çünkü o kadar endıisenak olmazdım. O da kabul 
edilmedikten sonra, Heyeti âliyeniz adHyemiziıı da
ha ziyade suiistimale doğru gitmesini k^bul edecek
tir, Bununla bu cinayeti yapacağız efendiler. (Doğru 
sesleri.) 

HA'MİT BEY (Biga) — Malûmu âlileri olduğu 
veçhile mehakimin istiMâli bir kaidei adliyedir. Eeza-
yi metııakîmden olan mustantıkfarm mukarreraltını ri
yasetin tasdfkına maruz tutanak, istiklâii mehafcim 
noktasından cari kaideden dolayı caiz değildir. Bera-
eti zimmet asıldır. Mustantıfclar hakkındi varit görü
len suihal, maatteessüf o karar» tasdü vazifesiyle mü
kellef olanlara aittir. Binaenaleyh, mustantrkîann ve
receği kararları kayıttan azade bulundurmak her hatide 
daha mırsip olur efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — Na
zari olmak itibarîyle Ham it Beyin sözü doğrudur. 

RBls — Bir tadilname vardır, Eliaiz Mebusu Hü
seyin Beyin okunacaktrr. (Hüseyin Beye hitaben) Ar
zu ederseniz fadilhalmenizi İzah ediniz. 

HÜSEYİN BEY (EJâziz) — Hacet yoktur efen
dim. 

•Riyaseti CeKteye 
'Meni muhakeme; tevlcif, tahliye ye istirdadı tevklM 

meselelerinin muştantıklara terkedSflmes'i doğru de
ğildir. Bu mavaddrn, ceza reislerinin tasdikine iktiran 

cûr.esi elzemdir. Müzakerenin krfayetiyîe bu cihettin 
reye konulmasını teklif ederim. 

IBlâziz Mebusu 
Hüseyin 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisaraahİp) — 
Takrir benim söylediğftm teyittir, yani maddenin fcay-
yıdii'. Maddeyi kemafissa'brk ipka etmeli, (51) nci mad
de zeyîi ilga değil, İpka edilmeli. 

REİS — Efendim, udiloameyi naızarı mütalaaya 
alanlar elerini kaldırsın... 

jMıEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karaıisansahip) — Re-
ıis Bey maddenin tayyını teklif ediyor. Bunu reye kö-
ıyun. 

iRtEt'S — Efendim bu, bir tadUmamiödir. Reyi âlini-
ze arz ediyorum. Eğer maddenin tayyı iktiza ederse 
omı da reye koyacağım. Şimdi bu tadaî teklifimi kaM> 
buyuranlar ellerini kaldLttsı>ntor. Kaibut edilmedi. Şu 
hailde madde tayyedifariştir. 

iMADDE 5. — MüstamtııkAar tarafımdan mıevaddı 
cinaiye hakkında ittihaz olunacak lüzumu muhakeme 
karartan ittiham karartan mahiyettindedir. 

.REİS — Şimdi efendim, besinci maddeye geçiyo-
ıpuz. Bunu üç rakam ilıe ifade edeceğiz. 

TEKLİFLER (Devam) 

4. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, mitettmtıkiarm, 
müddeiumumilerin fevkine inadına dair teklifi kanuni
mi (2/172) 

REİS — Ona geçmeden evvel Aydin Mebusu Tah
sin Beyin bir takriri var. Takririn hulâsası şudur : 

ifMıüstarrtıklar derece ıtibariylıe, müddeiumuımiterkı 
fevkinde bir derecede olsunlar). Fakat malumu âlimiz 
bu, taşkliM mehafcim kanununa ait bir tekMMr. Bu mad
deye aidiyeti yoktur. Bunu anzu ederlerse bir teklıif şek
linde oSmak üzere versinler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu tadtame mahiyetin-
dedir. Bu tadilât üzerine bendemiz buna Ijüzum gördüm. 
iBinaeoaleyh, tekif şeklinde kabul editetn, 

REİS — Teklif seklinde öfobiJlir. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Mademki, mustaniCÜdle-

re bu kadar salâhiyet veriliyor ve heyeti ittnhamıiyeter 
kafclırrJrcyor. Şu hadde müstanitıklıfc k«sbi ehemmiyet 
öfcrrtijtiir. Hariçten vekillerim müstantıklar yanında bu-
lunımaısı caiz değildir. 

REİS — Beyefendi buyuruyorsunuz ki, bu, tadit-
name değik bir tetalüfitlir. Teklif sekilinde Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. Lâyiha Encümeninden geldik
ten sonra düşünürüz. 

3oz isteyen var mı? 
ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, cinayetle lü

zumu muhakeme kararları yalınız müstantiklar tarafın^ 
dan ittihaz olunmaz. Bazı salâhiyeütar heyettiler tara
fından da ittihaz ofcınur. Meselâ; memurin muhake-
(matına dair oian kanun mevkiindeki ahkâmıdır. Bina
enaleyh, bendeniz şu şekilde tadilıinıi teklif ediyorum: 
'Mütffcaırtıkİar veya salâhiyettar heyetler tarafından it
tihaz olunacak icabî mukarrerat, îfcham kararı mahi-
yetin'i haizdir. 

.FUAT BEY (Çorum) — Şimdi efendim, Şevket 
Beyefendi tekliflerinde buyurdular ki; mıüsıfcariüiklar 
mevaddı cinaiyede yalınız tuzumu muhakemeye karar 
'vermezler, buna diğer heyetiıer de karar veriirlıer ve bu 
ruoktati nazardan maddenin tadilini teklif huyundular. 
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Sair heyetlerin vermiş oldukları kararlar ile mıemurlor 
doğrudan doğruya muhakemeye sevkollunnıaztar. Bu 
kararlarda müstaetıklara gider, andan sonra mahke
meye sevkolunur. Binaenaleyh, buna lüzum yoktur. 

Meselâ r Şûraya Devtet veya meclisi idareler bir içi 
tetkik edip bftindikten sonra, eğer mesele cinayet İse 
müddeiumumiye tevdi olunur. Müddeiumumi bunu 
miiBftantdka tevdi eder. Bendemiz kaç defa gördüm. 
Hatta mukabil kanımda, yanıt memurin muhakematı 
kanununda bir müstantık muhakemesi tarzındadır, 
•diyor, bunu demesine rağmen, cereyan eden muamıele 
budur. Çünkü bendenizin memuriyeti sabıkam hase
biyle bu noktaya vukufum var. Heyeti muhteremeniio 
nazarı dikkatine arz ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsaınsatoip) — 
Efendim, meselenin doğru hallolunması için cereyan 
eden muamelenin izahı Hazımdır. Bir mülkiye memuru, 
her ne sebeple olursa olsun, tahtı istîvcaba afanıır da, 
cünha ile lüzumu muhakemesinle M.ecfei idarei livaca 
veyahut kazaca karar verilecek oluma, o karara onun: 
•hakkı itirazı vatıdır. Bunu söylemi yeceğim. Yani keabi 
katiyet etmiş cünha evrakiyJe hakkı itirazı dahil olduk
tan sonra meselâ lüzumu muhakeme karariyle evrak 
m;üddöiumumiye verilir. Evrak müdddumuımiy« veri
lince, cünha ile lüzumu muhakemesinle dair olan o 
kananla doğrudan doğruya mahkemeye sevk«duJıir, 
muafcantıklığa tuzum yoktur. Mahkeme onun muhake
mesinle vezıyed eder ve işi takip eder. Eğer cinsiyetle 
lüzumu muhakemesine karar veriluniş ise, müddeti iti
razı geptîkteo sonra evrak müddeiumumiye gelir, müiıd-
deiumurm onu müstantıka verir, lüzumuna göre heye
ti itfcihiamiyeye sevköder. Kanunun 5 nci maddesi, ha
tırlımda kaldığına göre, tadil edilmiş, Cinayeîîıe lüzu
mu muhakeme karadan mıüstanttka vertlmetyerek dloğ-
rudan doğruya müddeiumumi tarafından istinaf müd
deiumumisine gönderiı'Jir. 

HÜSEYİN BEY ^Elâziz) — Yanılsş, yanlış., 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Siz bilr 

madiğiniz bir şey hakkında söz söylemeyiniz o kadar, 
doğrusunu gellir burada söylersiniz. Heyeti ithaımyays 
göndemifir. Evrakı ittihamliyesi geMiktaı sonra müddei
umumi cinayet mahkemesine tevdi eder. Şu hailde cina
yet mehatoimi mukaırreraıtı, heyetlerin memurla muha-
kematı hakkındaki kanun mucibince verdikteri karar
lar, heyeft iwihan>iyenia tetkikinden gefiyor ve h«y£i'i 
flthamfyeler yerine kaim olan istintak dairelinin mukar-
reratına iktiran etmek yani karan tasdik etmek îıüzy-
ımu hâsıl olıur. Çünkü muşta «tıklıar heyeti İühamiye yı-
rtne kaim ohıyor. Mıüstanbik'in lüzumu muhakeme ka-
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rarı itham kararı oluyor. Binaenalleyh, cünha mesai
linde zaten hiç ihtilâf yoktur. Doğrudan doğruya mah
kemeye gidecektir. Cinayet mahkemesinde, cünha gi-
*S, müstantıka gitmek için nazarı itihatre alınmak veya
hut o kararın muvafık olduğunu tasdik ettirmek lâ
zımdır. Binaenaleyh, maddenin olduğu gibi kabulü lâ
zımdır, tadiline lüzum .yoktur. 

HÜSEYİN BEY (FJâzrz) — Müsaade buyurun 
Şükrü Bey, siz yanlış söylediniz, sonra tashih ettiniz. 

İHAMDI NAMIK BEY (tamft) — Fuat Bey yanfos-
larmı tashih ediyorlar. 

ıFUıAT BEY (Çorum) — Bendemiz demin yanlış 
hatırımda katmış, heyeti iGbihamiye yerine rnüstamtık 
demişim. Halbuki, Şükrü Beyefendinin söyledikleri 
doğrudur. Cinayetlerde heyeti İfthamiyeye sevkeder. 
Müstantıka vermez. Bu kanunda da öyle diyor. Lâ
kin bir nokta var, Müstantık tarafından veya bir he
yet tarafından görülmüş bir meseleyi, bir şahsın tet
kikime arz etmek doğru mudur, değil midir? Bunu da 
Heyeti AJiyenize arz ederim. 

.REİS — Efeadim Şevket Beyin takriri okunacak. 

.Şevket Bey takririmiz okunsun, sonra 'izah ederdi
niz, 

.REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Mehmet Şük
rü Beyin mütalaatına iştirak ederini, 

Büyük Millet M«clösî Riyaıaeti Celiilsstine 
iLüzumu muhakeme kararları yalnız miiiStaırJtıklar 

tarafından değil salâhiyettar bazı heyetler taraflından 
da ittihaz edilmekte ofmasma göre üçüncü maddemin 
su surece tadilini tekiif eyledim : 

ÜÇÜNCÜ MAıDDE — M üstanıtıklar veya mülki
ye Encümeni canibinden İttihaz olunacak icabî cina
yet mukaıreratı RÜhahi kararı mahiyetim haizdir, 

Sinop) 
Mehmet Şevket 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim bendeniz Şük
rü Beyin bir sözünü tashih eömek isterim. Yani eraaü-
menldıen, gerek liva, gerek vilâyet encümenlerinden 
memurini mülkiye hakkında ittihaz olunan kararlar, 
eğer cinayet İse müstantıka gelmez. Çünkü... 

iMEHMET ŞÜKRÜ BEY . (Karahisarısahip) — 
Bendeniz müstamtıka gelir demedim. 

(ŞEVKET BEY (Sinop) — Hayır öyle dedİnliz. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahfearısahip) — 

Evvelce böyle idi tadil edilirrrişllir. 
ıŞEVKET BEY (Sinop) — Bu doğrudan doğruya 

heyeti ittihamiyeye gelir. Bendentizin maksadım, salâ
hiyete heyetler tarafından dediğim doğrudur. Yani 
cinayetle lüzumu muhakeme kararı veriyorlar, doğru 
(muhakemeye gitmelidir. Asri mesele budur. 
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[REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Saİâtriyemar 
heyetler sunetÜnde karar verecek heyet meselesi mev-
zuubahs delildir. Liva encümenleri, vilâyet enaürnen-
fsrinıin adı vardır. Binaenaleyh, salâhiyeıttar heyetler 
'tabirinin manayıi hukukisi yoktur. Kanun bunu men-
öder. Kanunu esaöimıiz böyle beyötüier tarafından veri
len bükümleri reddeder. Saniyen; Şoktu Bey birade
rimiz gayet iyi izah dtrtüer, Heyetti fStfoamiyeter maka
mına müstantıkJar kaim ohryor. O hafide onların kal
fan heyeti iGtihaımiye karan demektir. 

REtS — Efendim, takrir okundu. Takrirden sonra 
(takrir sahibi takririni izah ötiîjfer. Mazsbata muharriri 
de cevap verdilıer. Binaenaleyh, takriri reyi âlinize vaz
edeceğim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İntak) — Bu sekilide ka-
bul etmek usulü muhakeıtvet kıanumımu lâğVetmekttir. 

REİS — Teklifiniz yok bu bapta. Binaenaleyh, 
hakkı kelâmınız da yok. 

,ŞEVKET BEY (Sinop) — Müsaade buyurunuz. 
Heyetfer tayinini tashih ediyorum. SaMfaiydttar heyeti 
mülkiye encümeni diye tashih ediyorum. 

ıREİS — Tashihen bîr daiha okuyoruz. 
Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar ellerini kaldır

sın. Efendim anlaşılmadı. Aksini reye koyuyorum. Tak
riri nazarı mütalaaya almayanlar ellerini kaldırsın.. 

Zahmet verdik efendim, fakat çok şüpheye düştük. 
Şimdi takriri nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı itibare alınmadı. 

Maddeyi tekrar okutup reyînSzearz ediyorum. 
ıMADDE 3. — Mıiüstaffltık'lıar tarafmdan mevaddı 

cinaiye hakkında ittâhaz atanacak Jlüzumu muhakeme 
kararlan îttiham kararları mahiyetindedir. 

R'EtS — Madfdayi kalbıd edenler elSerini kafctorsın.. 
Madde kabul olundu, (GürüMter). 

REİS — Efendim edayi deyneden rnülfceztioiierin 
emlâk ve aramismin iadeline dair olan kanunun kabuffi-
ne (9İ) kişi iştirak ötmiş ve (91) reylıe kabul edibmı§(tıi'r. 

Ati nıznamerniz; bu günkü ruıanametnizden kalan 
mevad ilıe, bedeli nakdî kanunu, düşman istilasına ma
ruz kalan mahaller merminin harcırahı hakkındaki ka
nun, tarik mükellefryeti kanunu, Hazıioei hassaya ait 
lemlâk ve arazinin idaresi hakkındaki kanun, tababeti 
•adliye kanunları atfı ruznaırcemiz© alınmıştır. Yarın iç
timai umumi yaprfması arzu buyurluyor mu? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — İstiklal me-
hakimi azaları gidecekler, ekle çıkacak kanunlar var, 
'Lütfen yann da içtima edelim. 

REtS — Bermutat yarın saat İki de içtima edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

HHaım Celse : Sırat (5) sonra 
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Damga Kanununu Kabul Edenler 

Süleyman Sırrt B. (Yozgat), Atıf B. (Bayazıt), 
Hamttı B. (Canİk), Nuri B. (Bolu), Mustafa B. (An
talya), Kasan Tahsin B. (Antalya), Necip B. (Mar
din), Atim Ef. (Kayseri), Dr. R«ftk B. (Bayazıt), Sa
bit Ef. (Kayseri), Ferit B. (İstanbul), İsmail B. (Er-
rum), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Abdullah Ef. (Sinop), 
Hamdi Ef. (Genç), Haydar B. (Kütahya), Refet Ef. 
(Maraş), Nâzım B. (Tokat), Şükrü B. (Caıırk), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul), Rüştü B, (Kastamonu), 
A1İ Haydar B, (Genç), Nuri B. (Siirt), Şevki B. (İçel), 
Hasan Hüsnü B. (Mersin), Tahsin B. (Elâziİz), Meh
met Nadir B. (İsparta), Mustafa B. (Karahi sansar ki). 
tzzet B. (Tokat), Hamdullah Suphi B. (Antalya), 
Mahmut Esat B, (İzmir), Rüstem B. (Oltu), Dursun 
'B. (Çorum), Şakir B. (Ankara), Mustafa Sasbri Ef. 
(Siirt). Abdülgarri B. (Siverek), Halil İbrahim Ef. 
(Eskişehir), Şerif B. (Sinop), Fuat B. (Çorum), Refik 
Şevket B. (Sarufean), Atıf Ef. -(Ankara), ismail Suphi 
B, (Burdur), Etem Fehmi B. (Muğla), Hafız Abdul

lah Ef. (İzmit), Tahsin B. (Aydin), Mustafa B. (Ko
zan), Ahmet Hamdli B. (C-rtuğrul), Yusuf B. (Denizli), 
Şevket B. (Sİrtop), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mus
tafa Vasfi B. (Tokat), Hasan Ef. (Denizli). Mustafa 
Zeki B. (Dersim). Arif B. (Bitlis), Hamit B. (B:ga), 
Halil B. (Ertuğrul), Reşit Ağa (Malatya), Ali Ulvi 
B. (Burdur). Mesut B. (Karahisanşarki), Ali Rıza 
Ef. ^Batum), Fikri B, (Genç), Mustaita, Necati B. (Sa-
ruhan), Kasım B. (Muş), Necmettin B. (Siirt), M^ı-
met Sırrı B, (Siverek), Hasan Fehmi B. (Gtimüşane). 
Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Nafiz B. (Can'ik), Zekâi 
B. (Adana), Yasin B. (Oltu), Haşim B. (Çorum), Hü
seyin B. (Elâziz), Mehmet Şevki B. (Gümüşane), Ra-
sih Ef. (Antalya), Cevat B. (Bolu), Tunalı Hfkni B. 
(Bolu), Hacı Hayali B. (Urt'a). Kılıç AK B. (Aratep), 
'İhsan B. (Cebelibereket), Operatör Emin B, (Bursa), 
Hüseyin Hüsnü Ef, (îsparta), Hamdi B. (Tokat), Ha
fız Hamdi B. (Biga). Abdüthak Tcvfik B. (Dersim). 

Damga Kanununu reddedenler 

Hamdi Namık B. (İzmit), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Hulusi B. (Kastamonu), Esat B. (Lazİstan) 
Renizi Ef. (Kayseri), Ramiz B, (Dersim), Halil İb 
rahim Ef. (İzmit), Neşet B. (Kângırı), Abdülgafur Ef, 
(Karesi), Feyyaz Âli B. (Yozgat). Muhittin Balha B. 
(Bursa), Mehmet Şükrü B. (Karahİsarjisafaip), Müfit 
Ef. (Kırşehir), Bekir B. (Kırşehir), Mahmut B. (Er

gani), Kadri B. (Siirt), Abdüikadir Kemal'i B. (Kas
tamonu), AJi Vefa B. (Antalya), Dr. Fuat B. (Bolu). 
Süleyman 8. (Canik), Salih Ef. (Sürt), Hastp B, (Ma-
raş), Memduh B. (IKarahisanşarki), Murat B. (Kasta
monu), Raîk B. (Cebelibereket), Derviş B. (Mardin), 
Vehbi B. (Niğde). 

Edayı deyneden aşar mültezimleri hakkındaki 
kanunu kabul edenleri esamisi 

Feyzi Ef. (Malatya), Mustafa B. (Gümüşane), 
Ahmet Mazhar B. (İstanbul), Mustafa Kemal B. (Er
tuğrul), Mustafa B. (Antalya), Tahsin B. (Aydın), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Z»kâj B. (Adana), Esat 
B. (Lâzistan), Cevdet B. (Kütahya), Mustafa Necati 
'B. (Sarahati), Dr. Fuat B. (Bolu), Sey.fi Ef. (Kütahya). 
Mustafa B. (Kozan), Hasan Hüsnü Ef, (İstanbul), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Halil fpbrahîm Ef. (Eskişehir), 
Süleyman Sırrt B. (Yozgat), ismail B. (Erzurum), 
Tabir Ef. (Kângırı), Haydar B. (Kütahya), 'Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit), Neşet B. (Kângırı), Nerip B. 
(Mardin), Mustafa Saibri Ef. (Siirt), Edip Ef. (Ba+um), 

Rüştü B. (Maraş), Ali Vasıf B. (Genç), Sabit Ef. 
{'Kayseri), Reşit Ağa (Malatya), Mesut B. (Karahi-
sarısarki), Hamit B. '(Biga), Vehbi B. (Karesi), Mus
tafa B. (Karabisanşark'i), Nebil Ef. (Karahisarısa-
hîp), Şevket B. (Sinop) Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Fuat B. (Çorum), Hact Hayali B. (Urfa), Nuri B. 
(Botu), Mehmet Nadir Ef. (İsparta), Hiisrev Sami B. 
(Eskişehir), Arif B. (Bitlis), (Mehmet Sırrı B. (Sive
rek), Nuri B. (Siirt), Hafız Hamdi Ef. (Biga). Fey
yaz Âli B. (Yozgat), Hasan Basri B. (Karesi), Mem
duh B. (Karahisarışarki). Yunus Nadi B. (İzmir), 
Muhittin Baha B. (Bursa), Kadri 8. (Siirt), Şeyh Fev-
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zi Ef. (Erzincan), Ali Haydar B. (Genç), Âlim Ef. 
(Kayseri), Şükrü B. (Can'ik), Derviş B. (Mardin), Kı
lıç Ali B. (Ayintap), Hafız Şahin Ef. (Antep), Rüstem 
B, (Oltu), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Bekir B. ((Kır
şehir), Halil B. (Ertuğrul). MeSımöt Şükrü B. (Kara-
ihrsansahîp), Tahsin B. (Elâziz), Hanip B. (Maraş), 
Ali Vefa B. (Antalya.), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
'Hulusi Ef. (Kastamortu), Atrf Ef. (Ankara), Şevki 
B. (îçel), Aıbdülgani B. (Siverek), Dr. Refik B. Ba-

yazıt), Yusuf B. (Denizli), Dursun B. (Çorum), Şerif 
B. (Sinop), Hamdi B. (Ca.nik), îzzet B. (Tokat), Ab-
düigafur Ef, (aiKresi), Tevfiık B, (Dersim), Hamdi B. 
(Tokat), Aîbdullah Ef. (Sinop), Faik B. (Cebelibere
ket), Ahmet Hamdi B, (Ertuğrul), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Atıf B. {Bayaztt}, Rasim B. (Sivas), 
Refik Şevket B. (Sarutıan), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Refet Ef. (Maraş). 


