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1. — Bayezid Melbusu Süleyman Şudi 
Beyin, Beyzi Aşiretreislerinden Abdülme-
cid ve avenesi hakkında Dahiliye Vekilin
den şifahi sual takriri (6/82) 295:296 

2. — Ertuğrul Mebusu Halil ıBeyin, Men-
huibat Komisyonu azalarına hakkı hu
zur olarak verilecek ücretlere dair şifahi 
sualine Dahiliye Vekili Ferid ve Adliye 
Vekili Seyyid Beylerin şifahi cevapları 314:316 

1. 
Lâyihalar 

Köy Kanunu lâyihası (1/399) 

Teklifler 
1. — Erzurum Mebusu Câzim Efendi 

ve rüfekasmın, İstiklâl Mahaıkemi Kanu
nunun beşinci maddesinin tadiline dair 
teıvlifi kanunisi (2/232) 

2. — Malaıtya Mebusu Raşiıd Ağıanm, 
1 Mart 1335 senesi nihayetine kadar hali 
zimmetinde bulunan Hazineye ait bilûmum 
düyunatm affedilmesine dair teklifi kanu.-
nişi (2/233) 

296 
296 
296 

296 

296 

Mazfoataiar 
Sayfa 

296 

1. — Kanığın Mebusu Talât Bey ve rü
fekasmın, Turku umumiye ve husu&iyeniin 
amelei mükellef ile inşa ve tamiri 'hakkın
da (2/135) numaralı teklifi 'kanunisi ve 
reddine dair Nafıa Encümeni mazbatası 296:297 

2. — Konya istiklâl Mahkemesince 
•mahkûm tüccardan Mehnned Neciib imzalı 
ve (4/134) numaralı istidaya hakkında tâ
yini muameleye mahal olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatası 297:298 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Yalvaç Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı 
îsmaJîl Hakkı Efendinin affı hakkında 
(1/80) numaralı lâyihai kanuniye ve Adli
ye Encümeni mazbatası 298 

4. — Altın ve ufaklık para darbı hak^ 
kında bir karar verilmesine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin (3/47) nulmaralı1 

tezkeresi ve Muvazene ve Kanunu Esasi 
encümenleri mazbatası 298 

5. — Sükna Kanununu tadilen tanzim «kı
lınan lâyihai kanuniye (1/223), Kütahya; 
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Sayfa 
(sabık) Mebusu Cemil Beyin, Mesken icar
ları hakkında kamun teklifleri (2/167, 
2/169) Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Sükna hakkında kanun teklifi (2/168), 
Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Süikna 
Kanununun ilgası dolayısiiyle Hükümetim! 
'mahzeni evrakta bulunan lâyiihaısiyle kanun 
tekliflerinin celp ve müzaikeresi hakkında 
tıalkriri (4/82) ve Dersim Mebusu Feridun 
Fikrî Beyin Ankara ve izmir şehirlerinde' 
tatbik edilecek Sükna Kanunu hakkında 
(2/176) numaralı teklifi kanunisinin da-
iha esaslı tedabi'ri taharri ve teemmül edil-
ımek üzere Adliye ve İktisat vökâletlerine 
tevdiine da ir Adliye Encümeni mazbatası 298: 

299 
6. — Men'i Müskirat Kanununa tevfi

kan mahkûm edilen Mehmedoğlu Hamdi, 
Abmedoğlu Abdül, Edbemoğlu Hâşlim, İs
mail oğlu Ziya (3/151) ve 'Samsun'dan 
Mehrned Emin Efendi (3/179) ve İtalya 
Devleti tebaasından Markoni Oktavya 
(3/181) ve Mudumulu Hakkı ve Hacı Os
man ''('3/188) haklarında verilen hükümler
de hatâyı adlî olduğundan af suretiyle 
telâfilerine dair Başvekâlet tezkereleri ve 
Adlive Encümeni mazbatası 299:311 

7. — İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
Konya Polisi Müdürü Neci'b Bey ve rüfe-
kası hakkında (4/43) numaralı evraka da
ir Adliye Encümeni mazbatası 311:312 

8. — Ebniye Kanununun onaltıncı mad
desinin tadiline dair (1/290) numaralı 
lâyiha kanuniye ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 512 

Tezkere 312 
1. — Ruznamenin yedinci numarasını 

teşkil eden 316 ve 317 tevellüttü şrmemdi-
fer müstah deminin asikerliği hakkında lâ-
yihai kanuniyenin Bozok Mebusu Süley
man" Sırrı Beyin teklifi kanuniyesiyle tev-
hiden müzakere edilmek üzere iadesine 
•dair Müdafaa! Milliye Encümeni Riyaseti 

, tezkeresi 312:313 

Tahrirler 313 
1. — Şehit kaymakam Nâzıım Beyin va

lidesine verilen 18. lira maaşın hide'matr 

Sayfa 
vataniye tertibinde nakliyle elli liraya ib
lâğı temenniyatma dair Eskişehir Mebu
su Arif Beyin takriri (4/107) 313 

TakrMer (Devamı) 
2. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin 

İkinci Devrei intihahiyede Mebus bulu
nan Ordu müfettişi ve Kolordu kuman
danlarının mezun addedilmelerine dair 
takriri (4/104 mükerrer) 324:325 

Evralkı saire 313 
1. — Adana'nm Kurtuluş Bayramı 

olan 5 Kanunusani 1340 şenliklerine işti
rak etmek üzere Meclis'ten bir heyeti mah-
susanın davetini mutazammım Adana Halk 
Fırkası ve Belediye Riyasetinden mevrut 
telgraf 313 

4. — Azayı Kiram muamelâtı 313 

1. — Divan kâtipleri intihabı 313 

5. — Müzakere edilen mevad 316 
1. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şe

kavetle fiili şen maihlkûmları müstesna 
olmaık üzere ve sülüsanı müddeti eeızaiye-
l'erini ikmal eden mahkûmînin bakıyei 
müddeti cezaiyelerinim. affına ve müebbet 
kürek ve kelebentlik ve nefye mahkûm 
olanların cezalarının da onbeş seneye tah
viline dair 'kanun lâyihası (1/229), Bo
zok Mebusu Hamdi Beyin; affı umumi ve 
Müecceliyeti Askeriye Vergisi hakkında • 
kanun teklifi (2/58), İstanbul Mebusu 
Abudurrahman Şeref Beyin; affa ait lâ
yihaların bir araya toplanarak, affı umu
miye tahviline dair takriri (4/110), Urfa 
Mebusu Saffet Efendi ile rüfeikasmm, af
fı umumiye mütaallik lâyihaların ımüstıa-
celen müzakeresi hakfkında takriri (4/113) 
ve Adliye Encümeni mazbatası 316:317 

2. — Memurinden mebus olanların te
kaüt, ve mazuliyeti aidatı hakkında klabul 
edilen takrirde muharrer memurin keli
mesinin, Büyük Millet Meclisi âzası meya-
nmda bulunan erkân, ümera ve zabıtana 
şâmil olup olmadığının tefsirine dair 
(3/10) ve asker olan mebusların vaziyeti 
hukukiyelerinin tesbiti baklkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkereleri ve Ka
nunu Esasi Encümeni mazabtası (3/43) 317:323 

— 294 — 
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BÎRÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER :Memduh Bey (Siird), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum; zaptı sabık hulâsası okunacalktır: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

REİS <— Fethi Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bil'inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tad'len 'kabul ve evrakı varide aidoldukları ma
hallere havale edildi. Divanı Muhasebat azala
rına ait müşterek encümenden mevrut liste hak
kında bir müddet müzakere cereyan ettikten 
sonra namzetlerin otuzikiye ablağına ve tercü-
meihal hulâsalarının de derciyle Heyeti Uimumi-
yeye arzına dair takrir listesinin encümene iade
si karargir oldu. Mezuniyetlerini tecavüz ettiren 
âza hakkındaki Divanı Riyaset kararları kabul 
ve Rum Patrikhanesine dair Diyarbakır Mebu
su Zülfi Beyin sual takririne Adliye Vekilinin 
cevabı istima olundu. Mütaakıben affı umumi 
ikamın lâyihasının bakıyei ımüzakeratma geçile
rek encümenden tadilen gelen mevaddm müza
keresine başlandı. Birinci madde bir müddet mü

zakere edildikten sonra teneffüs edilmek üzere 
celse tatil edildi. 

îkinci Celse 
Fethi Beyefendinin Riyasetlerinde küşaidedi-

lerek affı umumi kanun lâyihasının birinci 
maddesinin müzakeresine devam olundu. Müza
kerenin kifayeti kabul edildikten sonra nazarı 
itibara alınan takrirlerle birinci madde encüme
ne iade edildi. İkinci maddenin, birinci madde
nin tesbitinden sonra ve üçüncü maddenin, ikin
ci madde olarak müzakeresi kabul edilerek Çar
şamba günü içtima edilmek üzere Celseye niha
yet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siird 

Mahmıud 
Kâtiip 

Zonguldak 
Ragıib 

2. — SUALLER 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin; Beygi Aşireti reislerinden Abdülmecid Bey 
ve avenesi hakkındaki şifahi sual takriri Dahiliye 
Vekâletine tebliğ edilmiştir (6/82) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efendim 
bundan evvelki celsede affa mütaallik vermiş ol
duğumuz takririn izahı zimmnda vâki olan beya
natım arasında ufak bir suitefehhüm olduğunu 
bilâhara anladım. Ansamimülkalb arz ederim ki, 
bendeniz adliyemizin bilhassa şahsiyeti mâne-
viyesi hakkında tamamen iyi bir kanaatteyim. 
Yalnız, bilhassa adliyemizce de sabittir ki, usulü 
muhakematımızm gayrikâfi olduğunu söyledim. 
İzahatım bu maksada mübtenidir. Yoksa adliye
mizin şahsiyeti mâneviyeşiııe karşı değildir. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Efendim 
bendeniz geçenki celsede 1316 ve 1317 tevellüttü 
muallimlerin de posta ve telgraf memurları gibi 
tecile tâbi tutulması hakkında bir takrir takdim 
etmiştim ve Heyeti Muhteremenizce kabul edil
mişti. Bu takrir ne zapta geçmiştir, ne de encü
mene tevdi edilmiştir. Bunun Makamı Riyasetten 
tashihini rica edeceğim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim geçen 
celsede af hakkında bendenizin bir temenni tak
ririm vardı. Zaptın 305 nci sayfasının birinci 
sütununda bu takrirden bahsolunurken bendeni
zin affın daha şâmil taraftarı olduğum anlaşılı
yor ki bu yanlıştır. Bendeniz bilâkis şekavet, 
kuttaı tarik, hetki ırz gibi ceraim eshabmm istişr 

nasinı teklif ediyorum. Bu cihetin tashihini.rica 

295 — 
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ederim efendim. Sonra efendim zaptın yirmi be
şinci satırındaki «takririm vardır» ibaresi benim 
sözüm olarak yazılmıştır. Halbuki Feridun Fikri 
Beye aittir. Bendenize ait değildir. Onun da bu 
suretle tashihini rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Müşterek Encümenin mazbatası burada okundu. 
Dercedilmemiştir. Zapta geçirilmesi zaruridir. 
Dercini rica ederim. 

REİS — Şimdi efendim rüfeka tarafından 
huyurulan tadilât veçhile zaptı sabıkı reyi âlile
rine vaz'edeceğim. Zaptı sabık hulâsasını. kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Zaptı sabık hulâsası kabul edilmiştir. 

Lâyihalar 

1. — Başvekâletten mevrut köy kanunu lâyi
hası (1/399) (Dahiliye Encümenine) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis Bey 
38 aydan beri Köy Kanununun uyumasına binaen 
Cenabı Hakka ve Hükümete teşekkür ediyorum 
ki, akıbet köy galebe çalmıştır. (Handeler) 

Teklifler 

1. — Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve rü-
fekasının İstiklâl Mahakimi Kanununun beşinci 
maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/232) 
(Lâyiha Encümenine) 

2. — Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın, 1 Mart 
1335 senesi nihayetine kadar ahali zimmetinde 
bulunan Hazineye ait bilûmum düyunatın affe
dilmesine dair teklifi kanunisi var (2/233) (Lâ
yiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Kângarı Mebusu Talât Bey ve rüfekası-
nm, Turku umumiye ve hususiyenin amelei mü
kellefe ile inşa ve tamiri hakkında (2/135) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Nafıa En
cümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Turku umumiye ve hususiyeden bir kısım 

yolların tamir görmemesi ve bir çok yolların 
henüz inşa edilememesi hasebiyle malî, iktisadi 
birçok menfaatler heder olmakta ve bilhassa kış 
mevsimlerinde mürur ve uburun iııkıtaiyle azîm 
müşkülât vukua gelmektedir. Nafıa ve idarei 

hususiye bütçelerinin gerek şimdiki vaziyeti ve 
gerek âtiyen alacakları şekle nazaran daha bir
çok seneler yeniden yollar yapmak imkânsız ol
duğu gibi mevcut yolların tamiratı da tamamen 
icra edilemiyeceği tahakkuk etmiş ve halbuki 
memlekette iktisadi hayatın inkişafı ve muvare-
datm salimen temini için ittihazı tedabir zaruri 
bulunmuş olduğundan, şimdilik devamı beş se
neye münhasır olmak üzere tamirat ve inşaatın 
amelei mükellejfe ile icrası lüzumuna kaani oldu
ğumuzdan berveçhi zir teklifi kanuninin kabulü
nü arz ve teklif eyleriz. 

Madde 1. — Bin üçyüz kırk senesinden itiba
ren beş sene müddetle turku umumiye ve husu
siye amelei mükellefe ile inşa ve tamir edile
cektir. , 

Madde 2. — Her mükellef senede sekiz gün 
çalışmaya macburdur. 

Madde 3. — Bizzat çalışamıyanlar hizmeti 
mecburelerini ifa için yerlerine bir amele gön
dermekle mükelleftirler. 

Madde 4. — İnşaat ve tamirat mevsimlerini 
mahallî mecalisi umumiyesi tâyin eder. 

Madde 5. — Sahibi servet malûller işbu mü
kellefiyete dâhil ve fakir malûller müstesnadır. 

Madde 6. — İmalâtı sınaiye ve memurini fen
niye ile alât ve edevat masarifi umumi bütçeden 
tesviye olunur. 

Madde 7. — Amelenin ciheti sevk ve istihda
mı Nafıa, Dahiliye, Maliye vekâletlerince tanzim 
edilecek bir nizamname ile tâyin edilecektir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Nafıa, Maliye vekilleri memurdur. 

Madde 9. — İşbu kanun bin üç yüz kırk se
nesinden itibaren meriyülicradır. 

Kângırı Kângırı 
Talât Rifat • 

Menteşe Dersim 
Esad Feridun Fikri 

Bozok Kângırı 
Ahmed Hamdi Ziya 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kângırı Mebusu Talât Beyle rüfekasmm 

1340 senesinden itibaren beş sene müddetle tur
ku umumiye ve hususiyenin amelei mükellefe ile 
inşa ve tamir edilmesine dair olup 12 . 9 . 1339 
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tarihinde encümenimize muhavvel teklifi kanuni 
tetkik ve müzakere edildi. Ve esbabı âtiyeye bi
naen bedenen yol mükellefiyeti mahzurlu görül
düğünden teklifi mezkûrun müttefikan reddine 
karar verildi. 

Nafıa Encümeni Mazbata Muharriri 
Eeisi namına 
Cavid Süleyman Sırrı 
Kâtip Âza 
Ragıb Kastamonu 

Halid 
Âza 
Bolu 

Mehmed Vasfi 

b) Sâyi nisbetinde iş çıkmaz. 
Çünkü: (1) Mahdut birkaç günlük çılışmak 

için en aşağı iki günü gidip gelmeye sarf etmek 
icabeder. 

(2) Alışmadığı bir işte çalışan bir adamın 
çıkaracağı iş az olur. 

(3) Angariye telâkki eder çalışmaz. 
h) Mükellefiyette adil yoktur. 
Çünkü : Tabiî taksimi amal üzerine çalıştı

rılacağından birçokları az çalışmak ister. 
d) Sıhhati umemiyeye muzırdir. Hastalık

lara sebebiyet verilir. 
Çünkü : Mahdut birkaç gün için çalışmaya 

giden ve gidenler kendilerini barındırmak hu
susunda lakayt kalırlar. 

k) İşte intizam olmaz ve yapılan iş bitmez. 
Çünkü : Taksimi amal yapıldıktan sonra 

birçokları nakden ifayı mükellefiyete kalkar. 
Bunların yeri açık kalır. Bunları ikmal için bir
çok muameleye ihtiyaç göstereceğinden yol 
bitmemiş olur. Yapılan işin kısmı küllisi heba 
olur. 

s) Hükümetin tekmil kuvvetlerinin işgal ve 
israfını mucibolur. 

z) Çok memur istihdamını muciptir. 
s) Ahaliyi izaç eder. 
Çünkü : Bedenen mükellefiyet ağırdır. Ekse

riya mücrimlere tatbik olunan bir usul olma-
siyle sabittir. 

ş) Şimdiye kadar zahirde bedenen yapıldığı 
zannolunan yollar haikkatte bedenen yapılmış 
ve ahali hakiki mükellefiyetten fazla mükellef 
kılınmıştır. 

s) Dünyanın hiçbir tarafında artık böyle 
mükellefiyet kalmamıştır. 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim 
evvelemirde usul hakkında maruzatta buluna
cağım. Bu lâyiha, Dahiliye Encümenine gitme
li. Dahiliye Encümeni idarei mahalliye itiba
riyle bununla en çok alâkadar bir encümendir. 
Nafıa Encümeninden ziyade bu işi Dahiliye En
cümeni bilecektir. Bize havale ediniz. (Doğru 
sesleri) Biz tetkik ettikten sonra müzakere ede
lim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
bendeniz de bunu arz edecektim. 

REİS — Efendim bu mazbata teklifi kanuni
nin reddini mutazammmdır. Dahiliye Encümeni 
namına Vehbi Bey bu kanununun Dahiliye En
cümenine havalesini teklif ediyorlar. Reyi âli
nize vaz'ediyorum. Dahiliye Encümenine hava
lesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Dahiliye Encümenine ha
valesi kabul edilmiştir. 

2. — Konya İstiklâl Mahkemesince mah
kûm tüccardan Mehmed Necib imzalı ve (3/134) 
numaralı istida hakkında tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbata

sı. 
REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
16 . 12 . 1339 

(Adana tevkifhanesinde mevkuf tüccarından 
Mehmed Necib imzalı merbut istida olundu.) 

Müstedii mumaileyh Konya İstiklâl Mahke
mesince 15 Nisan 1338 tarihinde beş yüz lira ce
zayı nakdiye ve altı ay hapis cezasına mahkûm 
edilmiş ve istidasında cezasının af veya tenkisini 
istirham eylemiş olmakla merkumun cezası tarihi 
tevkifi olan 18 Mart 1338 ve 20 Receb 1340 dan 
itibar edilmek icabedeceğinden şimdiye kadar 
cezasını ikmal ile tahliye edilmiş olacağı cihetle 
tâyini muameleye mahal olmadığı mütalaasiyle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 
Kastamonu 

Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 
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Âza 

Âza 
İhsan 
Âza 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza 
Bayezid 

Şefik 
Âza 

Âza 
Âza 

Âza 
BEİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encüme
ni mazbatası kabul edilmiştir. 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm yüzbaşı 
İsmail Hakkı Efendinin affı hakkında (1/80) nu
maralı lâyilıai kanuniye ve Adliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usul 
hakkında söyliyeceğim. Meclisi Âlinin evvelce 
ittihaz edilmiş bir kararı vardır Böyle affı 
teklif edilen eşhas eğer mevkuf sa evrakının der
hal müzakeresi icra edilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu zat 
mevkuf değildir. Yalnız hakikaten kendisi sefil 
bir haldedir. Müstacelen müzakeresini rica ede
rim. 

REİS — Şimdi müzakeresini mi istiyorsunuz ? 
Müstacelen ruznameye alnıırsa daha muvafık 
hareket edilmiş olur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Affı umumi kanu
nunu müzakere ediyoruz. Beraber çıkar. 

REİS -— Ruznameye alıyoruz efendim. 

4. — Alim ve ufaklık para darbı hakkında 
bir karar verilmesine dair İcra Vekilleri Riyaseti
nin 3/47 numaralı tezkeresi ve Muvazene ve Ka
nunu Esasi encümenleri mazbatası. 

REİS — Kanunu Esasi Encümeni tarafından 
derakap müzakeresi teklif edilmektedir. Müs
tacel ruznameye alarak müstacelen müzakere
sini mi teklif ediyorsunuz ? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Arz edeyim 
efendim. Maliye Vekili Beyefendinin encümene 
arzı mucibince bunların kalıplariy çelikleri hep
si hazırlanmıştır. Maddede gayet kısadır. Bir 
ufak mazbatadan ibarettir . Bunun derakap mü

zakeresini Maliye Vekili Bey rica etmişti. Encü
men de bu fikirdedir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir kere tabedilir. 
Ondan sonra yarınki ruznamede müzakere edi
lir. 

REİS — Efendim müstacel ruznameye alına
rak müstacelen müzakeresi için.. (Badettabı ses
leri) (Yarın sesleri) Efendim yarın müzakere 
edilecek. Fakat yarın müstacel ruzname yok
tur. Cumartesi günü vardır. Cumartesi günü 
derhal müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Cumartesi 
günü derhal müzakeresini kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Cumartesi günü derhal müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

5. — Sükna Kanununu tadilen tanzim kılman 
lÂyihai kanuniye (1/223), Kütahya (sabık) Me
busu Cemil Beyin mesken icarları hakkında ka
nun teklifleri (2/167. 2/169), Bozok Mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin, Sükna Kanunu hakkında ka-
lun teklifi (2/168) Menteşe Mebusu Esad Efen
dinin; Sükna Kanununun ilgası dolayısiyle Hü
kümetin mahzeni evrakında bulunan kanun lâ-
lihasiyle kamın tekliflerinin celp ve müzakeresi 

hakkında takriri (4/82) ve Dersim Mebusu Feri
dun Fikri Beyin; 4.nkara ve İzmir şehirlerinde 
tatbik edilecek Sükna Kanunu hakkındaki 
f2/176) numaralı teklifi kanunisinin daha esas
lı, tedabiri taharri ve teammül edilmek üzere Ad
liye ve İktisat vekaletlerine tevdiine dair Adliye 
Encümeni mazbatasj var okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
No: 56 17 . 12 . 1339 

Ankara ve İzmir şehirlerinde hükümferma 
olan sükna buhranı hakkında Heyeti sabıka Ad
liye Encümenince Heyeti Vekileden mevrut lâ-
-iha üzerine bi.tta.dil vücuda getirilen ve bil,âhara 

lükna Kanununun mevkii meriyetten ref'i üze
nine mahzeni evraka gönderilmiş olan 1334 tarih
li lâyiha i kanuniyenin müzakeresiyle olbapta 
münasip bir lâyihanın vücuda getirilmesi Mente
şe Mebusu Esad Efendi ve rüfekâsı tarafından 
teklif olunmakla Heyeti Umumiyeden mühavvel 
mezkûr takrir ve mevzuubahsolan lâyiha ve mer-
butatiyle Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
tzınir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilmek üze
re Heyeti Umumiyeye bittakdim Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülerek havale kılı
nan teklifi kanuni kıraat ve Adliye ve İktisat ve-
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killeri huzuriyle müzakere olundu. Elyevm hü-
kümferma olan Sükna buhranı fıkdanı inşaat
tan neşet ederek mahiyeti asliyesinde bir buhranı 
iktisadi olmakla bunun tedabiri kanuniye ile ref'i 
ve izalesine çalışmak da buhranı teşdidetmek ek
seriyetle mütehakkak görülmüş ise de daha etraf
lı bir surette tamik ve tetkiki ve daha esaslı te
dabiri taharri ve teemmül olunarak neticesi He
yeti Celileye arz ediimek üzere mezkûr levayihi 
kanuniye ve merbuta tının Adliye ve İktisat Ve
kâletlerine berayı iade tevdii vekil Seyyid ve Ha
san Beyler tarafından talebedilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Ahmed Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Bozok Konya 
Ahmed Hamdi Mustafa Feyzi 

Âza Âza 
Bursa Karesi 

Osman Nuri Ahmed Süreyya 
Âza Âza 

Kırşehir Mersin 
Ali Rıza Ahmed Besim 
Âza Âza 

Çorum Ankara 
Melımed Münir İhsan 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar zannımca birkaç ay evvel böyle bir misal 
geçmişti. Meclisinizle Hükümet arasında fark ben
ce katiyen yok demektir. Zira Hükümet icrai bir 
heyet ise bu Meclis de icrai ve teşriî bir Meclis
tir. Şu halde ben aklıma ve havsalama sığdıra
mıyorum ki, koskoca Büyük Millet Meclisinin 
koskoca bir Adliye Encümeni nasıl oluyor da 
etraflı bir kanun lâyihası vücuda getirmek hu
lusunda aczini izhar ediyor. Eğer âcizse istifa 
eder ve istifa ettikten sonra yerine yeni bir en
cümen gelir ve o encümen o lâyihayı eline alır 
etrafiyle müzakere eder. Encümenin haysiyetiy
le mütenasip bir surette bir lâyiha meydana ge
tirir. Evet tekrar ediyorum. Arkadaşlar Hükü
metle bu Meclisin icraî sıfatları arasında katiyen 
bir fark yoktur. Her halde teşriî bir fark olmak 

itibariyle zannımca bunu İcra Vekilleri Heyeti
ne göndermek züldür. Katiyen yakışmaz. 

FERİDUN FİKRİ B, (Dersim) — Efendim 
Hilmi Beyefendinin mütalâası vâridolamaz. Ad
liye Encümeni İktisat Vekilinin huzuriyle bu 
baptaki levayihi kanuniyeyi tetkik etti. Bendeniz 
sahibi teklifim. Bu teklifi kanuniyi bendeniz yap
tım. 17 - 18 maddelik bir teklifi kanuni de mev
cuttur. Lâkin İktisat Vekili Beyle Adliye Vekili 
Bey etraflı tetkikat yapmak istediler. Bendeniz 
de sahibi teklif olduğum halde kaani oldum ve 
anladık ki; Ankara ve İzmir şehirleri için alel-
fevr böyle bir Sükna Kanunu yapma faideden 
ziyade mazarrat hâsıl edecektir. Bunu teemmül 
ettik. Bendeniz de tasdik ettiııî. Yalnız Vekil 
beyler, «Bir kere de Hükümetin malik olduğu 
vesaitle tetkik ederek, tamik ederek bir kanun 
tanzimi için bunu bize veriniz.» dediler. Biz de 
vermeyi münasip gördük. Fakat Heyeti Umu-
miyenin malûmatı olmadan vermeyi muvafık gör
medik. Mesele bundan ibarettir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul).— İktisat 
Encümenine bu lâyihai kanuniyenin verilmesini 
oncümen namına arz ediyorum. 

REİS — Efendim İktisat Encümeni namına 
Yusuf Bey lâyiha! kanuniyenin İktisat Encüme
nine tevdiini talebediyorlar. Muvafık görürse
niz encümene havale edelim. (Muvafık sesleri) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Müsaade 
buyurular mu efendim? Hakkı tasarruf en aziz 
bir haktır. Mevzııubahsolan kanun lâyihası hu
kuku tasarrufiyeyi tahdit ve tehdit ve tehdidet-
r.ıek mahiyeti itibariyle katiyen kabule şayan 
bir şey değildir. Reddini teklif ederim. 

REİS— Kanun İktisat Encümeninden gel
dikten sonra buradan geçecektir. 

İktisat Encümenine havalesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Aksini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... İktisat Encümenine gönde
rilmesi kabul edilmiştir efendim. 

6. — Men'i Müskirat Kanununa tefikan 
mahkûm edilen Mehmedoğlu Hamdi, Ahmed-
oğiu Abdül, Edhemoğlu Haşim, Ismailoğlu 
Ziya (3/151) ve Samsun'dan Mehmed Emin 
Efendi (3/179) ve İtalya . Devleti tebaasın
dan Markoni Oktavyo (3/181) ve Mudumulu 
Hakkı ve Hacı Osman (3/182) haklarında ve
rilen hükümlerde hatayı adlî olduğundan af 
suretiyle telâfilerine dair Başvekâlet tezkere
leri ve Adliye Encümeni mazbatası. 
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No : 58 
16 . 1 2 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Müskirat nakleylediği ididiasiyle maznunu-

aleyhim Samsun'un Şekûroğlu caddesinde 
Bonmarşe mağazası Müdürü Mehmed Emin 
Efendi, İtalya Devleti tebaasından Söke'de 
mukim Markoni Oktavyo ve alenen müski
rat istimaliyle maznunileyhima Nallıhan ka
zası Ahzi Asker Şubesi yazıcı efradından 
Mudurnulu Hakkı ve Hacı Osman'ın müca
zatı mahkûmelerinin affı hakkında encüme
nimize muhavvel Başvekaletin tezkereleri ve 
evrakı müteferriası okundu. Ledettetkik; 
bunlardan müskirat nakleyledikleri iddiasiyle 
maznunaleyhim Mehmed Emin Efendinin bir 
şişe derununda yarım kilo konyak ve 
Markoni'nin de bir şişe derununda yarım 
kıyye rakı naklettikleri sabit olarak Men'i 
Müskirat Kanununun ikinci maddesine tev
fikan (İkinci madde - Müskirat imal, ithal 
ve nakil ve füruht edenlerden müskiratın 
beher kıyyesi için elli lira cezayı nakdî 
ahiz ve elde edilen müskirat imha olunur.) 
Mehmed Emin Efendinin Canik Bidayet 
Ceza Mahkemesince elli lira cezayı nakdiye 
ve vermediği takdirde kırk gün müddetle 
hapsine 3 Nisan 1339 tarihinde ve merkum 
Markoni'nin de Söke Bidayet Hâkimliğince 
elli lira cezayı nakdiye ve vermediği tak
dirde beher rubu lira bir gim itibariyle iki 
yüz gün hapse mahûm edildikleri anlaşıl
mıştır. İkinci maddenin bu bapta mevrut 
Başvekâlet tezkeresinde dahi muharrer olduğu 
üzere küsurat hakkında birgûna kayıt ve 
işaratı muhtevi olmamasına göre kıyyeden 
dûn miktarda müskirat nakledenler hakkın
da mücazat tâyinine, efalin cürmiyeti için 
irtikâplarından mukaddem ahkâmı sarihai 
kanuniye ile menleri muktezi bulunarak aksi 
halde efali mezkûreye cürmiyet izafesi gay-
rikabil bulunacağına mebni mesağı kanuni 
olmadığı cihetle merkumun hareketi vaka
ları cürmü kanuni teşkil edemediği halde 
mücazatı nakdiye ile mahkûmiyetleri cihe
tine gidilmek suretiyle hata olmuştur. Ale
nen müskirat istimal eyledikleri iddiasiyle 
msznunaleyhima Mudurnulu Hakkı ve Hacı 
Osman'ın bütün fiillerine binaen Nallıhan 

Bidayet Mahkemensince Men'i Müskirat Kâ
nununun üçüncü maddesi mucibince ellişer 
lira cezayı nakdî ile mücazatlarına ve ver
medikleri takdirde Kanunu Cezanın 37 nci 
maddesine tevfikan rubu lira için bir gün 
hesabiyle iki yüz gün hapislerine 8 Nisan 
1339 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır. 
Cürmün tarihi irtikâbı 27/28 Mart 1339 ol
duğuna göre cezayı nakdîlerin iblâğına dair 
olan 17 Nisan 1338 tarihli Kanunun tarihi 
neşrinden muahhar olması itibariyle kanunu 
mezkûrun üçüncü maddesi işbu kanunun 
tarihi neşrinden itibaren ika edilecek efal-
den dolayı birinci madde mucibince tezyide 
tâbi olsun olmasın hüküm ve istifası iktiza 
eden bilûmum mücazatı nakdiyenin Kanunu 
Cezanın 37 nci maddesine ve kavanini saire-
ye tevfikan beher 125 kuruş ve küsuru 
için bir gün hesabiyle mahkûmünbih cezayı 
nakdiye mukabil kırk gün hapislerine ka
rar verilmesi kanunen muktezi iken maddei 
mezkûrenin sarahatinden zühul edilerek 
beher rubu lira için bir gün hesabiyle iki 
yüz gün müddetle hapislerine karar veril
mek suretiyle hata edilmiştir. Sarhoş ol
dukları ve alüfte raks ettirdikleri iddiasiyle 
maznununalehim Tokad'm Ayvazpaşa mahal
lesinden Marise hanı müsteciri Ahmedoğlu 
Uyul ve Dabbağhanei atik mahallesinden 
Mehmedoğlu Hamdi ve Erzincan'ın Cuma 
mahallesinden Edhemoğlu Hâşim ve Erzincan'
ın Berksur karyesinden Ismiloğlu Ziya'nm 
karı oynatmaları sebebi şiddet addiyle bun
lardan Uyul'un Men'i Müskirat Kanununun 
üçüncü maddesince yetmiş (Üçüncü mad
de - alenen müskirat istimal edenler veya 
harfiyyen istimal edip do serhoşluğu görü
lenler ya haddi şer'i veya elli liradan iki 
yüz liraya kadar cezayı nakdî veyahut üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezasiylc tec
ziye olunurlar. Sıfatı resmiye erbabından 
olanlar dahi memuriyetten tardedilir. Bu 
husustaki hükümler kabili itiraz ve istinaf 
ve temyiz değildir. Ve Ziya ve Hamdi ve 
Hâşim'in elli beş ılira cezayı nakdî ile mah
kûmiyetlerine ve veremedikleri takdirde Ka
mı Cezanın 37 nci maddesi mucibince be
her rubu lira için birer gün olmak ve bir 
seneyi tecavüz etmemek üzere hapislerine 
Tokad Mahkemesince karar verildiği anla-
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silmiştir. Tokad istinaf Müddeiumumiliğince 
de serd edildiği üzere tarihi cürümleri cezayı 
nakdîlerin beş misline iblâğına dair 17 Ni
san 1338 tarihli kanunun neşir ve ilânın
dan muahhar olması itibariyle kanunu mez-
burun üçüncü maddesi hükmüne tevfikan 

, beher yüz yirmi beş kuruş ve küsuru için 
birer gün hapse muadil tutularak mahkûmün-
bih cezayı nakdînin miktarı tâyinine göre 
Uyul'ün 56 ve diğerlerinin kırkdörder gün 
hapislerine karar itası müktezi iken maddei 
mezkûrun sarih ve vazıh ibaresine külliyen 
muhalif bir surette hükmedilmek suretiyle 
hata edilmiştir. 

Men'i Müsfkirat Kanununa tevfikan verilen 
(hükümler halkikmda turku kanuniye mesdut 
bulunduğu ve vâlkı hataların istilzam ettiği 
mağduriyet ancak affı hususi tarikiyle müm-
"künütelâfi bıılunmuş olduğu cihetle mahkûmi-
nıi merkuımeden Melhmed Emin Efendi ve Mar-
koni'nin mücaızatı malhkûmelerinin ve Mudur-
nulu Hakkı ve Hacı Osman ve Ahmedıoğlu Uyul 
ile Mehımedıoğ'lu Haımdi, Edhemoğlu Hâşim ve 
îsmailoğlu Ziya fam dahi mahkûm bulundukla
rı cezayı nakdiyi venmodilkleri takdirde beher 
yüz yirmi beş kuruş için yirmi dört saat he
sabiyle hapsolunarak fazla hükmedilmiş olan 
müddeti mahkûmiyetlerinin affı bu .kabil hata
yı vücuda getiren hükıkâsm hakkında muamelâtı 
intibalhiyeniın icrası zıımımında tekrar Adliye 
Vekâletinin nazarı dikkatinin celbedilmesi mü-
nasibolacağı encümenimize e ledettezeıkkür ta
karrür etmekle Heyöti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Demini 

-Mahir Feridun Fikrî 
Kâtip Âza 

Boaok Çorum 
Ahmed Hamdi Mehmed Münir 

Âza Âza 
Burisa Bayezid 

Osman Nuri Şefik 
Âza Âza 

Ankara Karesi 
İhsan Ahmed Süreyya 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
bir kaç şahsa mütaallik Adliye Encümeninin 
mulkarrenatını, bir af 'mazbatasından ziyade 

bir Mahikeımei Temyiz kararı mahiyetinde bul
dum. Malûmuâlileri af iki kısmndır. Affı umu
mi, affı hususi. Affı umumi olmadığı takdir
de affı hususinin esbabı mueibesi için kanun 
varittir. Malûl mudur, nedir1? Esbabı huisusiyei 
af için sebebi kanuni nedir? Usulü Muhakemeıi 
Gezaiyede doğrudan doğruya hatayı adlî hiç
bir zaman affı müştekim olamaz. O halde Mec
lisi Âlinizde Mahkemei Temyiz veya istinaf 
nıaihiyeıtindedir. Yani Meclisi Âliniz istnaf ve
ya Mahkeme Temyiiız mahiyeti vaziyetinde ka
lıyor. Bir hatayı adlî vâki oluyor ve deniyor ki 
'beher kilosundan şu kadar lira cezayı nakdî 
alınır. Şu ıkadar gün hapsedilir. Küsurattı için 
kanunda ceza yokmuş ve ondan dolayıdır ki 
hatayı adlî vâlkı olmuştur. Affedelim. Bu, tef
siri kanuni mahiyetinde midir? Bu itibarla Ad
liye Encümeni kanunu tefsir mi ediyor, tadil 
mi ediyor? Bir taraftan bâzı eşhasın affını tek
lif ediyor. Affı müzakere edeceğiz? Kamın mu 
tefsiir edeceğiz ? Tadil mi yapıyoruz ? 

• Esasen kanun tanziminden maksat, doğru
dan doğruya imali, istimali ımeni, bu küsratı 
ile olsun. Kilo ile olsun ne ile olursa olsun 
cezası yüz gün addedilebilir. Bunun küsuratiy-
le kilonun miktarı kanunda tahdidedilmiş de
ğildir. Binaenaleyh mazlbata bir taraftan tef
siri kanuni mahiyetinde, diğer taraftan tadil 
mahiyetinde öbür taraftan da falan hâkim şu 
suretle hatayı adlîde bulunmuş; hata eden hâ
kimlere ne yapılmıştır? Bu kadar basit 
bir hükümde hata edenler hâlâ hâkim 
•mi? Bu kadar basit bir şeyi idrakten âciz 
ıolan hâkime Adliye Vekili ne yapmıştır? Hata
ları 'mucibi af ise hepisinin de hata olmak ihtd-
mali vardır. Hepisinin de affı lâzımdır. Mah
kememin hükmüne hürmet etmek lâzumgelirse, 
<on beş seneden, ve idam hükümlerine hürmet 
ettiğimiz gibi elli veya yüz liralık verdiği ce
zayı nakdî hükümlerine hürmet etmek lâzım
dır. Mahkemenin hükmü ya mutadır, muhte
remdir veya değildir. Bir taarftan bu gibi hü
kümlerde kanunen dereca'tı maka/kim yoktur 
deılken diğer taraftan da Meclisi Âliyi, en mü
him vazaiif mevcut ikan, derecei mahakimden, 
istinaf mahkemesi Temyiz mahkemesi şekline 
koymak ve bu mazbatayı da bir af mahiye
tinde ihzar etmek doğru değildir. Encümen, 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun affı 
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hususiler hakkındaki esba'bı kanuniyesini der-
cetımiştir. Gerek Adliye Vekili Boy ve gerekse 
Encümeni Adliye af için esbaıbı kanuniye ne
dir1? Affı hususi için esibaptan burada ne var
dır"? Bunu zikretmeleri lâzı.mgelü\ Hâkim, hata 
edebilir. Hükmü mutadır. Fakat o hâkiım de
recesine göre tecziye olunur. Mesul olur. Hâ
kim tecziye edilmeden burada hatayı adlîden 
dolayı affı hususi çıkarmak 'doğru değildir. 
Burası mahkeme i temyiz midir? İstinaf mahke
mesi midir? Yoksa bu maz'bata bir af mıdır? 
Her kanun gibi bu kanuna da hürmet etmek 
ve tatbik etmek lâzımdır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ FERİDUN FİKRİ B. (Dersim)- — 
Efendimi Musa Kâzım. Efendi Haizrçitlerinin 
buyurdukları mütalâa t a birer birer cevap ve
reyim. Malûmuâliniz Mon'i Müskirat Kanunu 
temyiz tarikini kapatmıştır. Bir adam her 
hangli cürmü irtiikâbedecek olursa olsun cü
rümdür. Binaenaleyh omun derecat ile ve Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanunu ile temin etti
ği birtakım masuniyetler, birtakım hukukla 
vardır. Binaenaleyh Men'i Müskirat Kanunun
da temyiz tariki kapalı bulunduğundan ti" 
•mahkemeden her hangi bir surette çıkmış olan 
bir kararın hiçbir suretle Meclisi Âlinizin hu
zuru tetkikma arz edilmekten bagka bir , mu
ameleye tâbi tutulmasına imkân kalmıyo: 
Hükümler kabili temyiz olmadığı için Adli
ye Vekili nef^an bilkanun mahkeme hükmünün 
nakzını da emredemiyor. Binaenaleyh hülkımC 
tetkik için hiçibir tarik yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ameri
kalılar, Müskirat nakleden gemiyi topa tutu
yorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mü
saade buyurunuz efendim. Cevap vereyim. Hiç
bir tarik olmadığına göre kanunun tatîbikında 
bir haıta olursa bu hata tashih edilmesin. Efen
diler bu da bir içtihattır. Fakat malûımuâlink: 
kuvayı selâsei Devleti nefsinde cem eden biı 
Meclisi Âli dururken böyle bir Mecîüsi Âlinin 
huzuruna da bir meselede, kanuna ımugayeret 
vukubulduğu arz edilmiş iken, onun tashihi ci
hetine gidilmem ek hiçbir veçhile caiz olanııya-
cağmdan Heyeti Celilenize şimdiye kadar Men'i 
Müskirat Kanununun tatbikine!an husule gelen 
bâzı hatiatı kanuniye arz edilmiş ve bunlar 
Meclisi Âliniz taraflından kabul edilmiş ve zap

ta geçımds ve bu suretle usul ititihaız olunmuş
tur. 

Şimdi efendim Musa Kâzım Efendinin bu
yurdukları noktaya geleceğim. Buyuruyorlar 
ki; Adliye Encümeni tefsir mi ediyor? Adli
ye Encümeni tefsir mahiyetinde mi hareket 
ediyor? Hayır efendiler. Adliye Encümeninin * 
Heyeti Celilenize arz ettiği şu lâyiha, tefsir 
maJhiyetinde değildir. Buyurdukları gibi Mec
lisi Âlinizin bu husustaki vaziyeti hukükıyesi 
nevama bir heyeti temyiziye mahiyetinde ka
lıyor. O da kanunun vaz'ı mahsusundan müte
vellittir. Binaenaleyh heyeti temyiziye hak
kında ittihazı karar eyledikten sonra ve diğer 
meselede ekseriyet tebellür ettikten soınra Mec
lisi Âlinize diyebilirim ki bundaki karar, içti
hat vaziyetindedir. Tefsir mahiyetinde değil
dir. Şu suretle ittihazı karar olunabilir, bu su
retle de itıtihaızı karar olunabilir. Çünkü bu, 
tefsir mahiyetinde değildir. Alelıtlak Mahke
me! Temyizin içtihadına şibih bir mütalâai hu
kukiyedir. Binaenaleyh Heyeti Celileniz şu va
riyeti şu ciheti nazarı teemmül ve mütalâaya 
alarak esaslar hakkındaki teşrihatımı kabul 
rayunursa teferruata nakli kelâm edeyim. 

Efendiler teferruata gelince, Men'i Müski-
•at Kanununun madelci mal inmesinde bir kıy-

yeden dûn olan müskiratın nakli hakkında ceza 
tâyin olunımaımıştı r. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Vahidi kıyasi var
dır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mü
saade buyurunuz. Binaenaleyh bir ikıyyedeın 
dûn olan müskirat nakillerine kanun bir ceza 
vermem ektedir. Malûmuâliniz cezada kıyas 
sari okna-z ve malhakimee tatbikatta daima esa-
satı umuımiyei cezadandır ki ahkâmı cezaiye, 
kavaninıi cezaiye maznunaleyhin lehine tefsir 
olunur. Hiçibir vakit maznunun aleyhine ahkâ
mı cezaiyeyi tefsir etmek caiz değildir ve bu, 
hiçbir vakit hiçibir heyeti cezaiye ve heyeti 
adlîce kabul edilımiş bir kaide değildir. Bina
enaleyh bir kıyyenin dûnunda olan müskiratın 
naklini men Heyeti Celilenizce sureti sarihada 
emroluınmaımi'ş olduğundan muhilli tetkiktir. 
Binaenaleyth biz' de bunun maıznunaleyhin le
hine tefsir etmek mecburiyetindeyiz. O suret
le almak zarurettir. Çünkü evvelden menet-
memişizdir. Binaenaleyh ikisinin cezası bu su-
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retle yenilmiş' olduğundan taıshihi lâzıımgelir 
Diğer üçünün' cezasına gelince; bunların üçü
nün de cezası kanundan evvel cürüm irtikâbe-
dilmiş olduğu halde; cezayı nakdîler hakkın
daki kanun, sanki oünmün vukuundan evvel 
sudur etmiş gibi yapılmış ve bu bapta kendi
lerine' verilecek ceza fazlasiyle hükmedilin iştir. 
Cezayı nakdînin hapse tahvilindeki hüküm 
de doğru değildir, mugayiri kanundur. 
»Şu mugayiri kanun olan hususun da tashihi 
lâzımgelir. Adliye Encümeni bu suretle şimdiye 
kadar multâdolaıı teamüle göre Heyeti Veki-
leden gelen mazbataları tetkik etmiş, muvafıkı 
nefsüleımir ve ımuvafıikı kanun görmüş,- o sü
ratle Heyeti Celileniıze arz etmiştir. Karar He
yeti Aliyenizindir. 

-MUSA KÂZIıM Ef. (Konya) — Efendim 
«hatayı adlî varıdır ve bu hatayı adlîye Mec
lis vakıf olmuştur, sükût edemez» buyurdunuz. 
Hatayı adlî kabul edildiği takdirde hükümler
de takrir ve intiihai -bir karar yapılabilir mi? 
Yani bidayet, istinaf, temyiz >• mahkemelerin
den dahi sâdır olan mukarreratta dahi hatayı 
adlî görüldüğü takdirde affedilecek mi? Ve 
bunun -affedilmesi mastahata muvafık olur 
mu? Her hangi bir mağdur, mâruz kaldığı ha
talardan dolayı derhal Meclisi Âliye gelerek 
burada hataları birer birer tadadeder ve maz-
harı affolmasını ilânını isterse burası Mahke-
,mei Temyizin fevkinde bir makam olarak te-

-c-elli etmez mi? 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mü

saade buyurunuz cevap vereyim. Malûmuâliniz 
Efendi Hazretlerinin sordukları sual hakikaten 
mühimdir ve Adliye Encümeni bugün bu mese
leyi halletmek karşısındadır. Encümende Ha
san Fehmi Paşanın ailesi Hatiıce Şayan Hanıma 
ait bir evrak vardır. Dağıstanlı Celâl Efeınliiye 
ait diğer bir evrak vardır. Bâzı arkadaşlarımı
zın kanaaıtince tatbikatta mahaklm hata etmiş
tir, şimdi farz ediniz ki; encümen ekseriyeti 
bu hatayı kaibul eitse nasıl mahakiımi hukuki-
y elden sâdır olan - ç/ürikü mahakimi cezaâyeden-
sâdır olan mukarreratta encümen muhtelif 
içtihatta bulunmuştur o içtihat Heyeti Oelile-
nize gelecektir - Mahakimi hııkukiyeden yan", 
bidayetten istinaftan, temyizden geçerek ka-
ziyei muhkeme hükmünü iMisabetmiş ve hü^ 
küm Meclise gelirse ve bunda bir hata görü
lürse Meclk buna karşı ne yapacaktır? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Hiçbir şey 
yapama-z. 

FEItfDUN FİK2İ B. (D-vamla) — Mü
saade buyurun; hiçbir .şey yapamaz diyen ar
kadaşlar olduğu gibi âcizleri gibi bir şey yapar 
diyen de vardır. Arz edeyim, biz bu mesele
yi Adliye Encümeninde henüz halletmemişiz-
dir. Tetkik ve tahlil edeceğiz. Gayet mühim 
bir* meseledir. Henüz halletmedik. Yalnız Efen
di Hazretlerinin sordukları bu kabil- değildir. 
Malûmuâliniz Heyeti Celileniz bütün kuvayı 
Devleti nefsinizde camisiniz. Temyiz usulü yok
tur. Ben temyize gitmiyorum. Usulü Muhake-
matı cezaiyenin bana bahşettiği hukuktan anüt-
tefit değilim. Bir derece üzerinde bu hükme 
tâbi bulunuyorum. Binaenaleyh bununla onun 
arasında fark vardır. Şunu demek istiyorum ki; 
Men'i Müskirat Kanunu nevama istiklâl Mah
kemesi Kanunu gibi bir kanundur, fevkalâde 
mahiyette (bir kanundur. Bunun mükarreratı-
nm tashihi için Heyeti Celileniz bu noıktai na
zarı kabul etmiştir. Bendeniz bunla mut eriz de
ğilim. Heyeti Celale bunu (kabul etmiş ve buna 
cevap vermiştir. Yalnız arz edeceğim şudur ki : . 
Mahakimin sair mukarreratiyle yani kabili 
temyiz mukarreratiyle bunun arasında bir tef
rik olduğunu Efendi Hazretleri teslim buyur-
malısmiiz. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Müskiratın 'bir 
kıyyesinden aşağı nakledenlerin tecziyesin© da
ir Kanunda bir kayıt yoktur. Bir kıyyesinden 
elli liradan itibaren cezayı nakdî alınıyor. Sa
rahati kanuniye olmadığı halde ahkâmı sadnede 
cari olan maddeye kıyasen hüküm vermek lâ
zımdır. Binaenaleyh usul ieabatmdandır. Çün
kü sarahati kanuniye olmadığı valkiıtlende diğer 
maddelerden, ahkâmı umumiyede cari olan 
maddelerden i'ktibasen hüküm vermek zarureti 
vardır. Bir de Adliye Encümeni bir kıyyeden 
•mğı olanların cezalarını nezetmiş midir efen
dim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendi 
Hazretleri. Malûmdur k i : (Sarahati kanuniye ol-
mıyan yerlerde cezayı nakdî yoktur. '(Yok ses
leri) Cezada kıyas cari olmaz. Bu, bütün dün
yanın kabul ettiği kaidei muitalaikadır. Cezada 
kıyas cani olmaz. (Daha 'sualimiz var sesleri) 

REİS •— Efendim Adliye Vekili Bey söz 
almıştır. Suallerinizi ona 'göre (sorabilirsiniz. 
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Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Şimdi efen
dim bir kilodan eksiğinin cezası yoktur buyu
ruyorsunuz. Meselâ ben her akşam <eve yarım 
(kıyye rakı götürsem ceza yc<k mudur efendim? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Zatiâli-
nize cevap veremem, 'benim elimde bir kanun 
vardır. Ben de ceza hâkimiyim, Ceza Kanununa 
bıakarım, kanunun maksadını ihlâl «tanesine mü
saade edemem ve cezada kıyas cari olmaz kaadde-
sini de ihlâl edemem. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim Meclisi 
Âli bu kadar mühim vazifeleri arasında müte-
valiyen müskirat ceraiminıin ma'hkemeii temyiz 
vazifesini ifa etmekten ise Adliye Encümeni bir 
teşebbüste bulunarak ımüslkirat ceraiımiui kabili 
temyiz tutsa ve Meclisi bu şeyin altından fcur-
ftarsa daha münasiboTmaız mı ? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Son 
derece muvafıktır. Ve esasen fikri âliniz sureti 
katiyede ıkabul olunmalıdır ve müskirat cemi
mi kabili temyiz olmalıdır ve esasen kabili tem
yiz olmıyan cezayı Meclis Âli koymamalıdır. 

ADLÎYE VEKÎLÎ ESAD B. (İzmir) — 
Efendim bu Men'i Müskirat meselesinden dola
yı geldiğim günden beri meşgul oldum ve gelir 
gelmez hakikaten bu Men'i Müskirat Kanunu
nun tatbikatında mahkemelerden pek acaip mu-
karrerat sâdır olduğunu gördüm. Kanun pek sa
rih iken nasıl oluyor da böyle yolsuz ve kanuna 
muhalif kararlar veriyorlar diye tetkik etmek is
tedim. Tabiî bu iki şeyden hali değil... Ya ceh-
len, yahut kasden suiistimal;... Bu dairede tet-
kikatımm iptidasında şuna vâsıl oldum ki, ev
velce bu Men'i Müskirat Kanunu yapıldığı za
man Heyeti Aliyenizce kanun olarak neşredilin
ce malûmu ihsanınız bütün mahakime o kanunu 
tamim etmek lâzımgelir. Tâ ki, o mahakim o 
kanunu alarak tatbik etsin. Telgrafla tamim 
olunmuş; telgrafla tamim olunduğu için telgraf 
memurlarının istinsahları yanlış zaptedilmiş, 
meselâ ibaredeki (veyahut), (veya) kalkmış (üç 
ay hapis veyahut şu kadar cezayı nakdî) denil
miş iken (üç ay hapsine...) denilmiş. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Onlara zabıtlar da 
gitmiştir, kavanin mecmuaları da gitmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ (Devamla) — DinliyeUm 
rica ederim, bu pek mühimdir. (Üç ay hapsine 
veya iki yüz lira cezayı nakdîye) diye Meclisçe 
karar verilmiş, kanun öyle olmuş. Halbuki teb-

I ligatta (ya) gitmiş (ve) gitmemiş (üç ay hap
sine ve üçyüz lira cezayı nakdîye) diye tebliğ 
edilmiş. Bunları tetkik ettim. Bu gibi mahakim-
dcn sâdır olan kararların da bu yanlışlıktan ne-
şedettiğini anladım. Demek ki, o suiistimal de
ğil hâkim kasden, bilerek suiistimal yapmış ve
yahut anlamıyarak cehlen karar vermiş değil, 
kendi eline geçen kanun suretinde yanlışlık var, 
bu halde tabiî hâkim mazurdur. Bâzılarında 
şimdiki mevzuubahsoîan gibi esasen ceza veril
memek lâzımgelirken ceza verilmiş; bu da dik
katsizlik veya cehil olacak. Tahkikat neticesinde 
bu gibi hâkimlerin bâzılarını tahtı muhakeme
ye aldık. Bâzılarına da ihtarla iktifa ettik. Na
zarı dikkatlerini celbettik. Ve tebliğ olunan iba-
ratm tashihini tebliğ ettik. Mesele buradan ileri 
geliyor. Yani Adliye Vekâleti vâkıf olduğu ha
tayı adlîleri derhal tashih etmek ve ettirmek 
mecburiyetindedir vazifeten... Onun için doğru
dan doğruya Turku kanuniyesiyle, Usulü Muha-
kematı cezaiyesiyle tashihi kabil olanlar o suretle 
tashih ettirir, kavanini mevcude ile ve usulü 
muhakematı hâzıra ile tashihi kabil olmıyan ha-
taiyata gelince; onun artık tashihi kabil olmaz. 
Her Devlette olduğu gibi onun tariki affetmektir. 
Hataen mahkûm olan bir şahıs, haddizatında 
masum olan bir zat, kanunen masum olduğu hal
de bir hata dolayısiyle mahkûm oluyor. Bir ce
zaya duçar oluyor. Tabiî bunun tariki tashihi 
nedir; af tır. Affı hususinin asıl kavanini Dev
lette, hukuku esasiyei Devlette esasen hikmeti 
nedir? Öteden beri her yerde, arz ettim efendim. 
Hata olursa affolunur. Hata olmaz diye tefsir 
olunursa tecziye olunur. Veyahut mağdur ise 
affolunur. An içtihadın vâki olmuş ise kimse 
dokunamaz. Çünkü bir içtihadın, diğer bir iç
tihada rüçhaniyeti yoktur. Mesele budur. İba-
rei kanuriiyede vâki olan bir ilham dolayısiyle 
veyahut bir yanlışlık dolayısiyle veyahut ibare
nin girift yazılması suretiyle bir kaç mânaya ih
timali olmuş ise ona hata denmez, içtihat denir. 

Hâkim mağdur görülür. Aniçtihadm verilmiş 
hükmüdür. Ama biz ona hata diyeceğiz, o da 
bize sizinkiler hatadır der. Onun içindir ki, bir 
kaidei esasiye hukukiyedir ki, içtihat ile içtihadı 
nakzolunamaz, çünkü bir reyi içtihadın diğer bir 
reyi içtihat üzerine rüçhanı yoktur. Bu bir ka
idedir. Nihayet tariki kanuniyesiyle temyize gi
der. Mahkemei Temyiz de tasdik ederse o vakit 
bir hakikati kanuniye olur, Onun da nakzının 
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imkânı yoktur. Çükü onu da nakzederseniz o 
nakzı da nakzetmek lâzımgelir. Teselsül eder 
gider, teselsülâtı mütekabile devam eder. Niha
yeti gelmez. Onun içindir ki, behamehal önünü 
kesmek bir noktada kalmak icabeder. İşte, o nok
ta Mahkemei Temyizin kararı noktasıdır, son 
karardır. Onun kararını nakzetmek imkânı yok
tur. O bir hakikati kanuniyedir, denir geçilir. 
Fakat bu meseleler böyle değildir. Men'i müs
kirat meselesinde zaten temyize gidip tashih olun
mak imkânı yoktur. Ne yapılacak? Şimdi bunu 
bir hakikati kanuniye diye ipka etsek mahkûm 
cezadide olup gidecektir. Halbuki masumdur. 
Bunun için bunun artık aftan başka tahliyesi 
cihetine gitmek imkânı yoktur. İşte bu hikmete 
mebni bu gibi affı hususi ihdas olunmuştur. Her 
Devlette olduğu gibi bizde de aynı tariki af mev
cuttur. Onun için böyle bir mesele tahaddüs et
tikçe Heyeti Celilenize göndermekten başka çare 
kalmıyor. Adliye Vekâletince tabiî gönderiliyor. 
Heyeti Celilenizde lâzımgelen karar verilince ar
tık öbür tarafı yoktur. Hatayı irtikâbeden şahıs 
hakkında Musa Kâzım Efendinin suali budur. 
Hatayı irtikâbeden hâkimler ne yapıyor? Arz 
ettim. 

Adliye Vekâletinin onlar hakkında yaptığı 
muamele budur. Ankasdm midir yoksa anceh-
lin midir. Bir suiistimal neticesi midir? Yoksa 
kanundaki arz ettiğim tebligat esnasında telgraf 
yanlışlığından mı mütevellittir? Bunun nev'ine 
göre Adliye Vekili vazifesini yapıyor. Hâkim
leri tahtı muhakemeye de alıyor. Arz ettim. 
Ondan dolayı bugünlerde bu gelmiyor, eksilmiş
tir. Artık bugün gelen; affı hususi talebini havi 
olup Heyeti Celilenizce mevkii tezekküre vaz'edi-
den bu meseleler eski meseledir. Artık 
bunlarım geldiği yoktur. Hamdolsun bundan kur-
tulmuışuzdur. Bunlar, iki ay evvel, üç ay evvel 
vâki olmuş şeylerdir. Birkaç tane kalmıştır, zan
nederim. Başka da yoktur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, birkaç 
sual sormak istiyorlar... Zeki Beyefendi sual so
racaktınız. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Efendim, mesele te
nevvür etmıiştir. Beyefendinin verdikleri izahat 
üzerine bendeniz, sözümden sarfınazar ediyo
rum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
hatalar, ya hâkimlerin dikkatsizliğinden veya 
cehlinden veyahut telgrafta sehviyat olmasından. 

Meselâ, «ya» yerime, «ve» yazılmış olmasından 
tevellüdetmiştir, buyuruyorsunuz. Kanunun tel
grafla tebliğ edildiğini bilmiyorum. Her halde 
hakim, bir eline kanunu aldığı zaman, bu usulen 
neşredildikten .sonra, hüküm vermesini ve hüküm 
verinceye kadar da kanunu eline alması lâzım
gelir. Hâdise malûmdur. Affı talebedilen eşha-
ısın eeraimi, ceraimi âdiyeden ve bu hükümler de 
kanunun yanlış tetkikinden midir? «ya» edatı 
çakmadığından mıdır, yclksa dikkatsizlikten mi 
olmuştur, kanunu ademiidrakten mi olmuştur? 
Şu affın teklif indeki ilel ve hikmet nedir? Bu 
kanunun - alelıtlak - tatbikatçıdaki hata şu ola
bilir, bu olabilir, telgraf hatası olabilir, «veya»' 
kelimesi çikmıyabilir, sehvi mürettebolabilir. Hâ-
ıdisei malûme varıdır. Bu hâdisei malûmedeki ha
ta, neden münbaistir? Sonra, «küsurat» hakkında 
ne buyuruluyor? Eğer buna müstetlzimi ceza de-
mezsek o halde, «meni» den maksat nedir? Şu 
halde herkes kendisine göre bir hata olduğunu 
iddia edebilir. İstediği gibi bu cünmü yapar,.bu 
şeyden bu anlaşılır. Bu nakil meselesidir. Bu hu
sustaki mütalâanız nedir? Madem iki, hatta, mu
cibi affoluyor. Şu halde Mahkemei Temyizden 
geçen hükümde de hata vukuu tahakkuk ettik
ten sonra dahi Adliye Vekâleti, bu hatanın af
fını mültezim midir? 

ADLİYE VEKİLİ SEYÎD B. (İzmir) — 
Efendim müskiratın memnuiyeti bir noktadan 
yukarı olanlara aittir. Bu, «miktar» meselesidir. 
Kanunda «bir nokka denilmiş.» Bir okkadan dûn 
olan «müskirat» müştekimi ceza değildir. Bu, 
kanunun yapılışına göredir. Hâkim, bunun ha
ricine çıkamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Okka, 
dirhemden çıkar. 

ADLİYE VEKİLİ SEYID B. (Devamla) — 
Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Feridun 
Fikri Beyefendi, pek doğru söyledi. Malûmu ih
sanınız, cezalarda kıyas cari olmaz. Gerek şer' 
ve gerek fıkıh ve gerek Avrupa hukukıyyunu 
bunda mü/fctef i'ktir. Yani mevaddı cezaiyede kıyas 
cari olmaz. Bu, bir kaidedir. Bu, hukuku âdiye 
'gibi değildir. Hukuku âdiyedeki kıyas, doğrudan 
doğruya elde mabihilhücce bir delildir. Hâkimin 
elindedir. Alır ve onunla hükmeder. Fakat ciheti 
cezaiyede; böyle değildir, kanunen ceza tehdidi 
altında tadadolunan fiillerdir. Bir fiil ceza teh
didi altında tadadolunurken, o fiil kanunen tâ-
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yin edilmemiş, zikredilmemiş ise oürüm değildir. 
Hâıkiım ama ceza tâyin edemez. Ederse keyfî ve 
indî olur. Olvaikoıtt hâJkiım hakkında ceza tâyin 
olu/nur. Bugün kanunu cezayı açarsanız (300) 
madde görürsünüz. Bu (300) maddenin içerisin
de ancak (500) fiil vardır. İnsanların efal ve 
harekâtı ise milyonlara baliğ olur. Simidi hâkim
ler, bu üç yüz, beş yüz fiile insanların harekâtı 
sairesim tatbük edebilirler mi? Hayır.. Çünkü on
lar, dairei mücazat haricinde kalmış ve binaena
leyh cürüm teşkil etmemiş efal demektir. O gibi 
fiilleri irtikâbeden zatlar için, cürüm irtikâbet-
tin denemez, ve bu kapıyı açmak doğru olamaz, 
olvakit mahkemeler indî sözlerle istediği insan
lar hafckında rasgeldiği adama söylediği sözden 
dolayı, işlediği işten dolayı alelumya ve alelûmum 
ligarazin istediği gibi hükümler verir . Onun önü
ne geçmek mümkün olmaz. ArtDk zulüm her ta
rafa şayi oMr. Onun için cezalar her halde ve 
befhemahal tâyin edilmek lâzımgelıir. Fıkıhta da 
böyledir, Avrupa usulünde de böyledir. Şark 
uleması Minelezel ilelebet bumda müttefiktir. 
Başka turlu olamaz. Ama siz diyeceksiniz ki, bu 
da müstelzimi mücazat olmalı. Evet maddesi. ya
zılır, sarahaten zikrolunur. Meselâ bir okka ve
ya yüz dirhem deriz, cürüm olur, elli dirhem de
riz. Cürümdür,, bir dirhem deriz cürümdür ve 
meşru olur. Çünkü kanun yapılmıştır. Fakat ma
dem ki, yapfılan kanunda bir okka denilmiş, ma
dununa ceza veremezsiniz. Ama müteferrik su
retle yüz dirhem, yüz dirhem getirir, toplanır 
bir oklka ölür. O vakit ceza verilir. (Handeler) 
(Yüz dirhem, yüz' dirhem alır, sesleri) eldeki 
kanuna göre bir okkadan dûn olursa ceza vere
mez. Kanunu tadil edersiniz, yüz dirhem dersi
niz. Hay hay hiç mâni yoktur. Çünkü doğrudan 
doğruya salâhiyettar olan makamı âliniz ceza
ları tesbiıt ve tâyin ederlke ncûrmü nev'ini de tâ
yin e'tmek sallâJhiyetnamesini de haiz olduğu için 
yüz dirhem dersiniz. Olur. İşte bunu böyle yap
malı. Buna bendeniz de taraftarım ve tavsiye 
ederim. Fakat Heyeti Celilenizden çıkmamış ol
duğu halde mahkeme kendi rey ve içtihadiyle yap
ısın derseniz suiistimale yol açmış oluruz. O va
kit başka başka tefsirler vâki olur. Türlü türlü 
suiistimalâta meydan vermiş olursunuz. (Gayet 
doğru, Sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahfearı Şarki) — Re
is Bey müzakere kâfi görülmesin, temas edilmi-
yen şeyler vardır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Vekil Beyefendi, 
buyurdunuz ki, mahkûm olmuştur. Fakat ma
sumdur. Ortada hatayı adlî vardır, binaenaleyh 
masumu bu hatayı adlîden kurtarmak: için bü
tün Garp'de dahi olduğu gibi yegâne çare affı 
hususidir ve bütün affı hususinin esbap ve hik
meti de budur. Halbuki burada mahkûm masu
mun büyük bir hukuk var ki zayi oluyor. Malû-
muâliniz affı hususilerde affın tesiri cezayadır, 
cürme değildir. Binaenaleyh mahkûm olan 
kimse mücrim addolunduğundan dolayı âtiyen 
birçok hukuk memnu addedilir. Meselâ bir sene 
mahkûm olanlar şu işleri yapamazlar. Keza al
tı ay mahkûm olanlar şu işleri yapamazlar, me
muriyeti Devlette istihdam olunmazlar, aşar ala
mazlar gibi birtakım hukuklarından kendilerini 
menetmiştir. Binaenaleyh affı hususide mah
kûm, masum olduğu halde cürüm, mahkûmun 
üzerinde belki kalmak suretiyle mahkûm mağ-
lur oluyor. Binaenaleyh affı hususi yerine ref'i 
hüküm mümkün değil midir? Meclisi Âlice bu 
ciheti iltizam etmek mümkün değil midir? Mah
kûmu masumu kurtarmak daha şey değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
O Heyeti Celileye aittir. Bugünkü verdiği ka
rarda nasıl hareket ederse, ne suretle karar ve
rirse o suretle olur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Affı hususinin ha
kikaten şöyle bir mazarratı var mıdır, yok mu
dur mahkûmun aleyhinde ? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. — Başka cü
rümler de vardır Fakat bunda yoktur. Ceraimi 
sairede buyurduğunuz mesele vardır. Meselâ 
katil meseleleri olur. Başka bir zat kaatil olur. 
Hem pek çok vâki olur. Zeyit kaatil iken amr 
kaatil görünür ve hattâ hakkındaki kazıyei 
muhkeme teşkil eder. Amr hakkındaki hüküm 
onbeş sene kürek cezası veya idam cezası amr 
hakkında sâdır olur. Mahkemei Temyiz de tas
dik eder Şahitlerin şahadetiyle kaatil amr ol
mak üzere gösterilir. Bilâhara daha kuvvetli 
delâil ile kaatilin Zeyidolduğu anlaşılır ve Amr 
hakkında vâki olan idam hümünün veya onbeş 
sene kürek cezasının sırf hata olduğu tahakkuk 
eder. Mahkemei Temyiz tasdik etmiş olduğu 
cihetle tahsillinin imkânı bulunamaz. ,Turku ka-
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nuniyeye göre olvakit affı hususiye sevk olunur. 
İşte affı hususi de onun masum ve gayrifâil ol
duğu gösterilir. Gayrifâil olduğu gösterilmek 
suretiyle buyurduğumuz affı umumi makamına 
kaim olur, gayrifâildir diye gösterilir. Bu me
selede gayrifâil değil, faildir bu adam. Fakat 
fiiî müstelzimi mücazat değil, kendi fail ve fakat 
fiilî, cezayı müstelzim değildir. Ceza teşkil et
mez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ef'ali cürmiyeden de
ğil, ef'ali memnuadan değil 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Evet bu gibi fiil ef'ali memnuadan olmuyor. He
yeti Celileniz evet, bu cürüm değildir eleyebilir 
salâhiyetindedir. Ona diyecek yok. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim 
hâkim bilerek kasden hüküm verir. Bilâhara be
nim içtihadım böyledir, derse hükkâmm haki
katen içtihat neticesiyle verdiğini acaba nasıl 
anlıyacağız? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. — Ciheti hu-
kukiyede mi soruyorsunuz, ciheti cezaiyede mi? 
Bir hâkim dediniz mutlak oldu. Ciheti hukuki-
yedeki hâkim mi, ciheti cezaiyedeki hâkim mi; 
hangisini soruyorsunuz ? 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Her iki 
cihetteki hâkimi. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. — Bir kere ci
heti cezaiyedeki hâkim, ef'al hakkında içtihade-
demez, ef'al hakkında hâkimin içtihada salâhi
yeti yoktur. Elinde bulunan Kanunu Cezanın 
haricine çıkamaz. Fiilin nev'ine göre sırf ka
nunu umumii cezaya taallûk ediyorsa orada 
arar, cürüm müdür, değil midir diye. Nizama-
tı saireye taallûk ediyorsa onlara bakar. Onla
rın haricinde içtihadedemez, ederse ona içtihat 
değil, kasdi olur. Yalnız esbabı mucibesine 
bakılır. Tabiî hükmün esbabı mucibesinde bir 
dereceye kadar zihni ığlâk edecek ve hakikaten 
kendisini düşürecek birtakım mütalâat serd et
miş mi, etmemiş mi? Etmiş ise o mütalâat bir 
dereceye kadar kendisini mağdur gösterebilecek 
mütalâat ise ihtar ederiz. Ona tenbih ederiz, 
tekdir ederiz. Yok birtakım zırva, mânâsız, vahi 
mütalâat varsa bittabi onda suikast var demek
tir. Ona göre hareket olunur. Ama ciheti hu-
kukıyede bütün bütün başkadır. (Müzakere kâ
fi, sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bendeniz evvel beevvel usulü 

müzakere icabına ve nizamname ahkâmına göre 
bu meselenin şimdi müzakeresi muvafık ve hattâ 
caiz olmadığını arz edeceğim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Daha ne uğraşı
yoruz? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — İzahatıma 
müsaade buyurulmasmı rica ederim. Men'i Müs
kirat Kanununun birinci maddesi; Memaliki Os-
maniyede her nevi müskirat imal, ithal ve isti
mal memnudur. İkinci maddesi; müskirat imal, 
ithal ve nakil ve füruht edenlerden müskiratın 
beher kıyyesi için elli lira cezayı nakdî ahiz ve 
elde edilen müskirat imha olunur diyor. 

Adliye Encümeninin mazbatasında esbabı 
affolmak üzere başlıca iki fikir zikrolunuyor. 
Bunlardan birincisi, mahkûmlardan derdest olu
nan müskiratın bir okkadan dun bulunması. 
İkincisi; beher 125 kuruş cezayı nakdî için bir 
gün hapis lâzımgelirken beher 25 kuruş için 
bir gün hapis cezası verilmiş olmasıdır. İkinci 
sebep bihakkin varit ve cezayı nakdîlerin beş 
misline iblâğı hakkındaki kanunun sarahatine 
müstenittir. Onun için bunu tamika muhtaç 
görmüyorum. Fakat birinci sebebe gelince bu 
noktai nazardan mazbata nezaket ve ehemmiyeti 
mahsusayı haizdir Adliye Encümeni diyor ki 

mademki bir kıyyeden aşağıdır, ceza lâzımgel-
mez. Şu halde mahkûmu affedelim. (Adliye Ve
kâleti sesleri) Evet efendim. Encümen de öyle 
söylüyor. Halbuki kanunun ikinci maddesin-
doki «müskirat imal, ithal, nakil ve füruht 
edenlerden» fıkrası fiil ve hareketi tarif ettik
ten sonra maddenin mabadı şu hükmü veri
yor : «Müskiratın beher kıyyesi için 50 lira ce
zayı nakdî ahiz ve elde edilen müskirat imha 
olunur.» Yani bir fiil ve hareket için iki netice, 
iki hüküm veriyor. Biri cezayı nakdî alınması, 
diğeri müskiratın imhası, şimdi Adliye Encüme
ninin içtihadına nazaran mademki bir kıyyed'en 
aşağı müskirattan dolayı cezayı nakdî alamı-
yacağız, o halde onu imha da edemiyeceğiz. Kül-
lüvâhidolan bu hükmü, bu neticeyi ayıramaz. 
Bu hükmün ve bu neticenin hangi kaidei huku-
kiyeye müsteniden tefrik ve tecziyesi kabil gö
rülürse Feridun Fikri Bey burada lütfen izah 
buyursunlar. Ayıramazsınız. Halbuki bu kanu
nu vaz'eden vâzıı kanunun maksadı Türkiye 
dâhilinde bir dirhem bile müskirat bulunmama
sıdır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evvelki 
devrede bu halledilmiştir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Meclisi Âli şimdi
ye kadar öyle tatbik etmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Adliye En
cümeni bunu müzakere ederken evvel beevvel 
bu kanunun esnayı vaz'ı ve tedvininde evvelki 
Meclisi Âlide geçen müza'kerat ve mütalâatı na
zarı tetkikten geçirmiş midir. Nazarı tetkikten 
geçirmek lâzımdı. Mazbata Muharriri Beyden 
soruyorum, böyle bir tetlkik yapmışlar mıdır, 
yapmamışlar mıdır ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ceza Ka
nunu... 

RASİH Ef. (Antalya) — Ne ceza kanunu 
canım ? 

ALİ SÜRURt Ef. (Devamla) — Zannederim, 
mazbatanın birinci sebepten dolayı ehemmiyeti 
mahsusasmı arz edebildim. Seyyid ^Beyefendi 
beyanatta bulunurken buyurdular ki, mahaki-
min bu hatalarmdaki. esbabı tetkik ve taharri 
ettim, iki neticeye vâsıl oldum. Birisi kanunun 
telgrafla te'bliğ olunmasından dolayı metni ka
nunda bâzı yanlışlıklar vukulbulmuş ve hâkim
ler ellerindeki metne tevfiki muamele etmişler
dir, binaenaleyh bu kısım hâkimler mağdurdur. 
Fakat bir kısım da vardır k i ; ehliyet ve idrakin 
noksanından dolayı hata etmişlerdir. Bunlar 
şayanı tecziyedir. Bendeniz de diyorum ki, Muh
terem Adliye Vekilimizin hakikaten mahalline 
masruf olan tetkiki meşkûrleri hakiki bir safha
ya intikal etmemiş ve hakikat tecelli etmemiş
tir. Çünkü ellerindeki metni kanun telgrafla 
tebliğ olunduğundan dolayı hata etmiş denilen 
hâkimlerin hükmü 1336 senesinde olsaydı bunu 
kabul ederdim ve kendileri de kaJbul edebilirler
di. Halbuki 1336 senesi nihayetinden itibaren 
Meclisi Âli kavanin mecmualarını da tabettir
miş, umum vilâyata, umum mahakime, umum 
devaire tevziini temin eylemiştir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — Tarihini 
beyan etmedim, bugün olmuş dem'edim. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Adliye 
Vekili İstanbul'da idi, bilmiyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Heyeti Celi-
leyi hakemi ittihaz ederim. Seyid Beyefendinin 
tetkikına lüzum gördüğü hükümler, kendi za
manı vekâletlerinde affı hususi talebi ile Mec
lise gelen hükümler hakkında olmalıdır. 1336 

daki hükümleri tetkika bir mecburiyet yoktur, 
bir sebep de tasavvur edilemez.... 

NECİB B. (Mardin) — Zaten onlar icra edil
miştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Sonra bir 
şey daha buyurdular dediler ki, «'okkadan aşağı 
olursa bir şey lâzımgelmez, yani cezayı nakdî 
lâzımgelmez. Fakat yüz dirhem götürür, bir da
ha götürür, bir daha götürür, dört defa da bir 
okkaya baliğ olursa o zaman mahkûm olur.» 
Bendeniz iddia ediyorum ki, Vekil Beyefendi! 
Bu takdirde yine mahkûm olmaz. Bir adam on 
defa yüz dirhem götürürse iki buçuk okka gö
türdüğü halde yine onu mahkûm edemezsiniz. 
Mademki yüz dirhemde «cürüm yoktur dedi
niz» binaenaleyh cürüm olmayınca ne kadar te
kerrür ve taaddüdetse yine cürüm olmaz. Hu
lâsa aziz ve necip milletimizin heyeti umumi-
yesine ait bu kadar mühim kavanin, ruzname-
deki bu kadar t mesail durup dururken iki üç 
şahsın affı için hem de ne kadar kanuni, ne ka
dar doğru olduğu meşkûk olan iki üç şahsın af
ları için böyle kıymetli zamanlaırımızı zayi et
mek asla doğru değildir. İstirham ediyorum, bu 
mazbata tabedilsin, usulen ruznameye alınsın. 
Güzelce tetkik ve tamik edelim. Hattâ müsta-
celen müzakeresine bile lüzum" yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allah 
bu Meclisi Âliyi meselenin humarından mâsun 
buyursun. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. (Kâfi sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Bey kifayeti müzakere aleyhinde söyliyeceğiım, 
söz verir misiniz?. 

REİS — Buyurunuz. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Arka

daşlar nazarı tasvibinize arz edilen Adliye En
cümeni mazbatası; her hangi bir bidayet mah
kemesinden sudur etmiş ve hallü fasledilmiş bir 
hükmün, hakka ve kanuna ademitatblkinden 
nâşi tahakkuk ettirilmiş bir hatayı maddii ad
lîye binaen affı hususi ilânına, yani Heyeti Ce-
lilenizin mutlak ve hudutsuz olan hukuku hü-
kümrariisini istimale tallû'k eden bir meselei 
mühimmedir. Bu noktai dakika ve âliyeden te-
gafül edilerek Men'i Müskirat Kanununun met
nine, sebebi vaz'ma, ahkâmına, tebdil ve tağyi
rine, tadiline ait birçok cihetlere vehiınıkâr bir 
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noktai nazar imale edilerek çığır değiştirilmiş
tir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Adliye Encümeni 
tağyir etmiştir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Hal
buki münferiden ve müstakillen mevzuubahso-
lan şey elde bulunan hükmün; mevcut ve hük
mü mer'i olan kanuna ademitetafoük ve haksız, 
kanuna mugayir verilen hükümlerle duçarı 
mağduriyet olmuş her hangi bir şahsın turku 
ımevcudei kanuniye ile ref'i mağduriyeti müm
kün değilse; memlekette yalnız ve yalnız mev-
cudolan Meclisi Âlinin hakkı hükümranisinin is
timaliyle affın, affı hususinin yapılıp, yapılmı-
yacağma ait iken bu noktaya hiç temas edil
memiş ve belki birçok girdaplı, dalgalı mütalâat 
arasında bu nokta keıtm ve ihfa edilmiştir. Bi
naenaleyh en ziyade canlı olan nokta, mucibi 
münakaşa olan nokta ortada kalmıştır. Binaen
aleyh müzakereyi kâfi görmeyiniz. Bu cihetleri 
izah edecek arkadaşlarıımız vardır; bu mesele 
sureti vâzıhada tenevvür ve tavazzuh edebilir. 
Müzakerenin ademikifayetine karar verilmesi 
icabeder. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Reye vaz'ını teklif eyle
rim. 

19 . 12 . 1339 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Adliye Vekili Beyefendinin izahatından an

laşıldığı üzere affa mütaallik Heyeti Vekile ve 
Adliye Encümeni mazbataları muvafık olduğun
dan aynen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

19 . 12 . 1339 
Denizli Mebusu 

Yusuf 

REİS — Evvelemirde müzakerenin kifaye
tini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'e di
yorum. Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrir
leri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Men'i Müskirat Kanununun ruh ve maksadı 

hakikisine mugayir bulunan Adliye -Encümeni
nin mazbatasının reddini teklif ederim. 

19 Kânunuevvel 1339 
İsparta 

Hafız İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Mazbatanın tabiyle ruznameye ithalini tek

lif ederim. 
19 . 12 . 1339 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 

Men'i Müskirat Kanununun ikinci madde
siyle üçüncü maddesinin berveçhi âti tadilini 
teklif eylerim. 

Madde 2. — Müskirat imal ,ithal ve nakil ve 
furht edenlerden müskiratın beher kıyye ve kü
suru için elli lira cezayı nakdî ahiz ve elde edi
len müskirat imha olunur. 

Madde 3. — Alenen müskirat istimal eden
ler veya hafiyyen istimal edip de sarhoşluğu gö
rülenler ya haddi şer'i veya elli liradan iki yüz 
liraya kadar cezayı nakdî veyahut üç aydan bir 
seneye kadar hapis eezasiyle tecziye olunurlar. 
Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memuri
yetten tardedilir. Bu husustaki hükümler kabili 
temyizdir. 

Bozok 
Ahımed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeni mazbatalarında irae olu

nan esbabı mucibe; affı hususinin esbabı kanu-
niyesini muhtevi olmayıp bilâkis hükmün neva-
ki'sı kanuniyesinden bahis olmasına binaen en
cümen kararlarının reddini teklif ederim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müskirat ceraiminin tabii temyiz olması için 

kanuna bir madde ilâvesiyle Meclisi Âlinin 
Mahkemei Temyiz vazifesiyle meşgul edilmeme
sini teklif eylerim. 

19 Kânunuevvel 1339 
Ardahan Mebusu 

Talât 
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Riyaseti Celileye 
Bendenizin Adliye Encümeninin mazbatasın

dan anladığım şudur. Mazbatada mevzuubahis 
eşhasın naklettikleri müskirat bir kıyyeden nok
san imiş, bir kıyyeden noksan müskirat için ise 
ceza tâyin edilmemiştir. Mahkeme ise böyle gay-
rimuayyen bir miktarı muayyen bir kıyye adde
derek cezayı nakdî hükmetmiştir. Binaenaleyh 
mahkeme hata etmiştir. Bu hatayı tashih için 
bu eşhasın affı lâ'zımgelir, diyor. Geçen devrei 
intihabiyede Hükümet bir kıyyeden noksan mik
tar hakkında tâyini muamele olunmak üzere bir 
lâyihai kanuniye teklif etti. Selefi âlileri Mec
lis ise kanunun kuvvei tatbikiyesini şöyle böyle 
tekliflerle tenkis etmemelk için mezkûr teklifin 
ruznamede müzakeresini kabul etmiyerek alel-
fevr reddetti. Nakledilen müskirat bir kıyyeden 
noksan dahi olsa bir kıyye addedilmesi söz gö-
türmiyecek bir hakikat olduğunu kabul ederek 
münakaşaya nihayet vermiştir. Binaenaleyh bu 
.miktar sabık Mecliste halledilmiştir. Mahkeme 
hata etmemiştir. Hükmün infazı ve mahkûmla
rın cezalarını çekmeleri lâzımdır. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Mevcut takrirlerden birisi mazba
tanın kabulüne; birisi de reddine dair olduğu 
için... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi bendenizin takririm... 

REİS — Zatıâlinizin takriri de usule taallûk 
ettiği için evvelâ onu reye vaz'edeceğim. Diğeri 
de Ali Süruri Efendinin usule dair olan takri
ridir. Mazbatanın tabı ve tevziinden sonra ruz-
nameye alınmasını teklif ediyorlar. Sonra ma
hiyeti itibariyle encümene gönderilmesi lâzım-
gelen bâzı takrirler de vardır. Müsade buyurur
sanız usule tallûku itibariyle evvelâ Ali Süruri 
Efendinin takririni reye vaz'edeceğim. Mazbata
nın tabıyla ruznameve ithalini teklif ediyorlar. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Teklif kabul edilmemiştir. 

Şimdi maztbatanın reddine dair olan takrir
leri reyi âlinize vaz'edeceğim. (İsparta Mebusu 
Hafız İbrahim Efendinin takriri tekrar okun
du.) (Konya Mebusu Musa Kâzim Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

HÜSEYİN B. (Elâzıiz) — Reye konur kabul 
edilmezse reddedilmiş demektir. 

REİS — Mazbatanın reddini mutazammm 
olan takrirleri reyinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul, ret sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Ekseriyeti 
kâmile vardır. 

REİS -— Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
mazbatanın reddini mutazammın olan takrirleri 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Bu takrir
ler kabul edilmemiştir efendim. Şimdi mazbata
yı reyi âlinize vaz'edeceğim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim 
mazbatayı ayrıca reye koymaya lüzum kalma
mıştır. Mazbatanın reddini kabul etmiyenler, 
mazbatayı kabul etmişlerdir. 

- MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Burada iki madde vardır. 
Ret ve kabul... Ret için rey vermiyen kabul için 
de rey venmiyebilir. Kabul için reye vaz'etmek, 
kabul için rey vermek demektir. Kabul için rey 
vermez, ret için de rey vermezse müstenkif ad
dedilir. Kabulün ekseriyete iktiran etmesi şart
tır. Böyle yaparsanız mahzurlu tarik açarsınız. 
Bu usul mahzurludur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Arka
daşlar Adliye Encümeninin nazarı tasvibinize 
arz edilen mazbatasının reddi için bir takrir ve
rilmiştir. Ret takriri reye konmuş, ekalliyette 
kalmış. Fakat reye konuş iki suretle olmuştur. 
Usulümüz veçhile «reddi kabul edenler, yani 
takriri kabul edenler el kaldırsın» denmiş, kal
kan eller sayılmış, adedi şuraya konmuş. «Ret 
teklifini kabul etmiyenler» denmiş ve teklif ka
bul edilmemiştir, bu teklifi kabul etmemek yani 
Adliye Encümeni mazbatasının reddini töklif 
eden o takriri kabul etmemek demek, mazbatayı 
kabul etmek demektir. Onun için kalkan eller 
ekseriyette kalmıştır. Binaenaleyh Adliye Encü
meninin maz'batası ekseriyetle kabul edilmiş de-
nıe'ktir. Baş'ka bir surette reye vaz'edilmesine 
usul ve teamül müsait değildir. 

HALİL B. (Zonguldak) — İhtilâfı hallede
cek, mazbatanın reye konmasıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mazbata 
kabul edilirse, rakı serbest olacak. Zaten vesile 
arıyorlar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim zahiri hal, Süreyya B'ey arkadaşımızın 
dediği gibi olmasıdır. Fakat bu mesele öyle de
ğil... Çünkü mazbata; aynı esbaba müstenit, ay-
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nı ahkâmı müctemd değildir. Ayrı ayrı esbaba 
müstenit, ayrı ayrı afları havidir. Mâlûmuâlile-
ridir ki", Nizamnamei Dahilîde «Ayrı ayrı hü
kümleri havi olan mevad ve mesail ayrı ayrı mü-
racat suretiyle hallolunur» diye bir madde var
dır. Şimdi Süreyya Beyefendi buyuruyorlar ki: 
«Ret teklifini kabul edenler ekseriyeti haiz de
ğildi. Ve binaenaleyh Adliye Encümeni mazba
tası kabul edildi» Halbuki öyle değildir. Şimdi 
encümen mazbatası reye konursa - Ben kendim
den misal getireyim - hapsin, cezayı nakdî mik
tarına göre gayrikanuni surette hükmolundu-
ğuna dair olan erbabı mucibeyi kabul edeceğim 
ve elimi kaldıracağım, yani mazbatayı kabul 
edeceğim. Fakat kıyye meselesi için elimi kal-
dırmıyacağım. Halbuki alelıtlak mazbatanın 
reddi hakkındaki takrir için elimi kaldırma
dım; müstenkif kaldım. Onun için makamı Ri
yasetten ricıa ederim; mademiM ayrı ayrı esba
bı af vardır; ayrı ayrı esbabı affa müstenido-
lan taleplerin ayrı ayrı reye konulması lâzım-
gelir. Mesele hallolunmuş değildir. Beyefendi
ler hata etmiyelim. Mazbatayı alelıtlak reddet
mekte hata vardır. Çünkü mazbatanın bir kıs
mında «beher yirmi beş kuruş için yirmi dört 
saat hesabiyle hapis, kanuna muvafık değildir» 
'deniliyor ki, çok doğrudur. Bunu nasıl redde
dersiniz'? Diğer taraftan kıyye meselesi muhtacı 
teMrdir, muhtacı tetkiktir. Bunu ceffelkalem 
nasıl kabul edersiniz? Bu iki cihet; ayrı ayrı 
şeylerdir. Onun için ayrı ayrı reye koymaya lü
zum vardır. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey 
hatalar tavazzuh etmiştir. Hataları tekrar et
meye hacet yoktur. Mazbata kabul edilmiştir.-

REİS — Hilmi Bey usul hakkında söyliye-
c ektiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Demin 
Ali Süruri Efendi arkadaşımız Meclisin pek kıy
metli vakitlerine fatihalar okuduktan sonra 
kürsüden indiler, arkadaşlar iptidadan intihaya 
kadar sayacak olsanız acaba - kafalara vurmuş 
gibi - kaç saat geçti? Rica ederim ayyaşların 
sağı, solu yolksa bu Meclisin sağı, solu vardır. 
Bu Meclis verdiği reyi bilir. Binaenaleyh; tek
rar reye vaz'ı caiz değildir. 

REİS — Efendim bu mesele hakkında müta-
addit takrirler aldım. Evvelemirde mazbatanın 
reddini mutazam'mın takriri aldım ve reye vaz'-
ettim, kabul edilmedi. Şimdi de mazbatanın ka

bulünü mutazammm bir takrir aldım; bu tak
riri de reyi âlinize vaz'etmek mecburiyetinde
yim. Yani Adliye Encümeninin mazbatasının 
kabulünü mutazammm olan takrirleri de reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

Adliye Vekili Beyefendinin izahatından an
laşıldığı üzere affa mütaallik Heyeti Vekile ve 
Adliye Encümeni mazbataları muvafık olduğun
dan-aynen kaJbulünü arz ve teklif eylerim diyor. 
(Ret sesleri) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Reis Be
yefendi takrir geliyor. 

REİS — Takririn kabulünü reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. İşbu takrir yani Adliye 
Encümeni mazibatası kabul edilmiştir. 

7. -— İstiklâl Mahkemesince mahkûm Konya 
Polis Müdürü Necih Bey ve rüfekası hakkında 
'414:3) numaralı evraka dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Vardır. Okunacaktır. 
No: 50 17 . 12 1339 

Riyaseti Celileye 
Konya hâdisei isyaniyesinin izalesi hengâmm-

•a rüşvet ve ahzi maddesinden dolayı maznun 
e mevkuf bulunan Konya Polis Müdürü Necib 
îey ve Dişlek Hacı Seyfeddin ve Bafralı Talât 
"»ey haklarında icra kılman muhakeme neticesin-
) bunlardan Necib Beyle Seyfeddin'in beşer se-

.2, Talât Beyin üç sene kalebent olmalarına dair 
ionya İstiklâl Mahkemesinden sâdır olan 15 Kâ-
ınusani 1337 tarih!1, ve 323 numaralı ilâm. ile 

; rakı müteferriası ve mahkûmînden Necib Bey 
ırafmdan muta iad^ı muhakeme istidası hakkm-
a Heyeti sabıka Al üye Encümeninin mazbata-
ı tetkik ve mütalâa olundu. 

İstiklâl mahkemelerinin vazife ve salâhiyetini 
' y'm eden kanunlar mucibince mahakimi mez-
: Tireden sâdır olan ahkâm ve mukarrerat katî 
lup iadei muhakeme hakkında bir kayıt ve işa-
•st bulunmamasına mebni şayanı kabul görüleme-

'ş olduğu hakkında sabık Adliye Encümeninin 
lütalâası muvafık görülmekle Heyeti Umumiye-
e arz olunur. 
dliye Encümeni Re'si 

namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Ahmed Mahir Feridun Fikri 
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Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Mersin 
Ahmed Besim 

Âza 
Ankara 
İhsan 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha

yır sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını reyiâli-
nize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Adliye Encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

8.- — Ebniye Kanununun 16 ncı maddesinin 
tadiline dair (1/290) numaralı lâyihai kanuniye 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alınmıştır. Encümen 
tarafından müstaceliyet teklifi vardır. Reyi âli
nize arz edeceğim. İşbu kanunun müstacel ruzna
meye alınmasını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Müstacel ruz
nameye alınmasını kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Anlaşılmadı 
zannederim. Bir daha reyi âlinize arz edeceğim 
efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey müstaceliyet teklifi reye konmak için maz
batanın okunması lâzımgelir ki. Heyeti Celile bir 
fikir hâsıl etsin onun için anlaşılmıyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey müsaade 
buyurursanız bunun hakkında izahat vereyim. 

REİS — Efend'm Vehbi Bey mazbata hak
kında izahatta bulunacak olurlarsa mazbatayı oku
mak makamına kaim olur. Buyurun Vehbi Bey. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim İstanbul'da 
ve memleketin her yerinde ham arazi üzerine ya
pılacak ebniyenin lağımları, yolları ve sairesinin 
tarzı inşasına ait kanunda ahkâm noksandır. On
lar ne suretle taksim edilecek, ne kadar yeri be
lediye alacak, kaç kuruş kaldırım parası verecek 
ve kim verecek? Bunlar malûm ve muayyen de
ğildir. Memleketin imarına doğru gidildiği şu 
sırada bilhassa İstanbul'da yeni yangın yerleri 
ve hariçte tesviye edilecek arsalarda yapılacak 
evler için nıkatı muhtevi iki, üç ma delik bir şey
dir. Bu, çoktan beri kalmıştır. İstanbul'dan Şeh
remaneti namına adamlar da göndermişlerdir. Bu 

zevat bunu takibediyorlar. Memleketin imarı 
namına bu kanun lâzımdır. Uzun bir mesele de
ğildir. Müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyo
ruz. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim bu lâyihai kanuniyenin 
müstaceliyetle müzakeresini ve müstacel ruzname
ye alınmasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Müstacel ruznameye alınma
sını kabul etmiyenler lütfen el kaldırısn... Müs
taceliyetle müzakeresi için müstacel ruznameye 
alınmıştır. . 

Tezkereler 

1. — Ruznamenifi 7 nci numarasını teşkil 
eden 1316 - 1317 tevellüttü şimendifer müstah-
demîninin askerliği hakkındaki lâyihai kanuniye
nin Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
kanunisiyle tevhiden müzakere edilmek üzere ia
desine dair Müdafaai Milliye. Encümeni Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — Okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1316, 1317 tevellüttü olup da emsalinin silâh 

altına celbinden evvel Hükümeti Milliyece ta
nınmış şimendifer idarelerine hamal ve gayrimü-
tehassıs amele müstesna olmak üzere intisabeyle-
miş olanların şimendifer kıtaatında üçer ay talim 
görmek şartiyle vazifei hâzıralarmda terklerine 
dair olup \ encümenimizce müzakere ve intacedi-
lerek Heyeti Umumiyeye takdim kılınmış ve ruz
nameye de ithal edilmiş olan lâyihai kanuniyenin 
ve telgraf memurlarına aidolup Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisiyle tevhi
den müzaekre edilmek üzere encümenimize iade 
Duyurulması encümen namına rica olunur efen
dim. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
- Reisi 

T Afyon Karahisar 
Ali 

TALÂT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi Na-
im Hazim Efendinin muallimler hakkında bir 
takriri vardır. Bununla tevhiden müzakere olun
mak üzere bu takriri de gönderiniz 

REİS — Efendim gerek Hazım Efendinin 
muallimler hakkındaki takririnin ve gerek Süley
man Sırrı Beyin teklifinin bu mesele ile tevhiden 
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müzakeresi için bu kanunu ruznameden alıp 
Müdafaa! Milliye Encümenine iade ediyoruz. 

VEHBİ B. .(Karesi) — Çok muvafık efen
dim. 

Takrirler 

1. — Şehit Kaymakam Nâzım Beyin valide
sine verilen onsekiz lira maaşın hidematı vatani
ye tertibine nakliyle elli liraya iblâğı temenniya-
tına dair Eskişehir Mebusu Arif Beyin takriri 
(4/107) 

EEİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Evrakı saire 

1. — Adana'mıı kurhduş bayramı olan 5 Kâ
nunusani 1340 şenliklerine iştirak etmek üzere 
Meclisten bir heyeti mahsusanın davetini muta-
zammın Adana Halk Fırkası ve Belediye Riyase
tinden mevrut telgraf. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Adana'nm kurtuluş bayramı olan 5 Kânunu
sani 1340 şenliklerine Meclisi Âlinin de bir heyeti 
mahsusa intihap ve izamı suretiyle iştiraki umum 

memleket halkınca baisi memnuniyet ve şükran 
olunacağını arz eylerim efendim. 

Adana Halk Fırkası ve 
Belediye Reisi 

Ali 

REİS — Efendim bu telgrafı reyi âlinize arz 
edeceğim. Evvelâ kaç zat göndereceğiz? Aded me
selesini reyi âlinize vaz'edeceğim. Bundan evvel 
oniki zat gitmişti. Binaenaleyh on zatın mı yok
sa beş zatın mı gitmesi muvafıktır. Bu ciheti re
yi âlinize vaz'edeceğim. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — On kişi efendim, 
on.. 

REİS — Efendim on zatın gitmesini kabul 
buyuran rüfeka lütfen el kaldırsın... Adana'nın 
Kurtuluş Bayramına Meclisi Âliden on zatın iş
tirak etmesi kabul edilmiştir. Tabiî Divanı Ri
yasetten intihabedilecek âza haricolmak üzere, O 
halde on zatı kur'a ile intihabedeceğiz efendim. 
(Evvelce gidenler müstesna sesleri.) 

Efendim kur'a usuliyle... Bu talih meselesi. 

. (Nuri Bey (Kütahya), Şakir Bey (Ankara), 
Esad Bey (Amasya), Feyzi Bey (Diyarbekir), 
Mehmed Fuad Bey (Kastamonu), İbrahim Bey 
(Van), Şükrü Bey (Çanakkale), Saffet Bey (İz
mit), Hafız Emin Efendi (İçel), Dr. Fuad Bey 
(Kırkkilise), kur'a ile intihabedilmişlerdir.) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Divan Kâtipleri intihabatı 

REİS — Efendim sual ve cevaplar da var
dır. Evvelâ müsaade ederseniz Divanı Riyaset 
için münhal iki kitabet vardır. Onların intihabı
nı yapalım. Ondan sonra da on dakika istirahat 
edelim. 

Efendim münhal olan Divanı Riyaset kita
betine iki âza intihabedeceğiz. Tabiî reyi hafi 
ile mtihabolunaeaklardır. Lütfen reylerinizi isti
mal buyurunuz. 

(İntihap icra edildi.) 
REİS — Efendim reyini henüz istimal etme

miş rüfeka varsa lütfen istimal buyursun. İstih
sali âra hitam bulmuştur, efendim. 

Galib Bey (Niğde), Ahmed Süreyya Bey 
(Karesi), Zülfi Bey (Diyarbekir) tasnifi araya 
memur edilmişlerdir. 

Efendim berayı istirahat celseyi on dakika 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,45 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karalüsarı Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum. Divanı Riyasette 
münhal olan kitabet için yapılan intihabat neti
cesini arz edeceğim, efendim Reye iştirak eden 
azanın adedi 148 dir. Binaenaleyh muamele ta
mamdır. Kemal Bey (Adana) 139, Hakkı Bey 
(Van) 145, rey almışlardır. Binaenaleyh bu 
iki âza Divanı Riyaset Kâtipliğine intihabolun-
muslardır. Hamdi Bey (Bozok) 6, Kâzım Bey 
(Ergani) 2, Haydar Âdil Bey (Karesi) de 2 
rey almışlardır. Bir âza da müstenkif kalmış
tır. 

Sualler (Devam) 
2. — Ertuğrul Mebusu Halil Beyin Menhu-

bat Komisyonu azalarına hakkı huzur olarak ve
rilecek ücretlere dair şifahi sualine Dahiliye Ve
kili Ferid ve Adliye Vekili Seyyid beylerin şifa
hi cevapları. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey 
vakit geçiyor, yarına kalsın, böyle olursa ruz-
mameden hiçbiri çıkamaz. 

Riyaseti Oelileye 
Kurtarılan "memleketlerde kanunu mahsus 

mucibince teşekkül eden Menhubat komisyonla
rı azalarına hakkı huzur olarak verilecek üc
retlere ait havalelerin ita edilmemesi sebebini 
Maliye Vekili Beyefendiden sual 'etmiştim. Bir 
ıay 'evvel verdiğim bu sual takririne el lan cevap 
verilmedi. 

Makamı Riyasetin ehemmiyetle nazarı dik
katini eelbederim, ifa ettikleri hiidemata mukabil 
Ikanımen ücretlerinin alhzine kesfci istihkak 
eden komisyon azasının muhakkak şikâyaıti na
zarı itibara alınsın. Bu kanunu tatbiifka memur 
olan Dahiliye , Adliye ve Maliye vekâletlerinin 
takip neticesinde bu işle alâkadar 'Olmadıkları
nı .anladım. Meclisçe bir gün tahsis edilerek her 
üç vekilin bu mesele hakkında moktai mazurla
rını beyan etmelerini ve kanunen tamam ii mah-
fuziyetiyle tatbikma ait tedabirin icra edilme
sini taleb ederim efendim. 

Ertuğrul 
Halil 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERlD B. (Kütahya) 
— Efendim İzmir'in ve memâliıki meşgulenin 
istihlâsmı mütaakıp orada vulkubulan memhuba-
tm süratli ifasını teminen 'bir kanun tanzim et
tik - 20 Teşrinisani 1338 tarihinde - bu kanunu 
mahsusa müsteniden ve Menhubat komisyonları 
ismi verilen birtakımı komisyonlar teşkil edil
miştir. Bu kanunu mahsusun altıncı maddesin
de deniliyor ki : (Âzanm keyfiyeti intihabı ve 
komisyonların sureti teşkili, vazifelerinin su
reti ifası Adliye ve Dahiliye vekâletlerince ka
leme alınacak bir talimatname ile tâyin olu
nur.) Yedinci maddesinde de diyor ki (işbu ko
misyonları terkıibeden zevata verilecek ücreti 
huzur miktarı talimatı mahsusasındıa tâyin edil
miştir.) Yani bir madde evvelinde mavzuubah-
'solan Dahiliye ve Adliye velkâletlerinin yapa
cağı talimatname ile tâyin olunur. Bu talimat 
kanunla beraber, Dahiliye ve Adliye vekâletle
rince - müştereken kanunun o maddesine istina
den yapılmıştır. Bu talimatnamenin yirmibeşin-
oi maddesinde deniliyor ki (Komisyon âzasın
dan her birine ifayı vazife ettikleri her gün 
için bir lira ücret verilir, hangi günler için is
tihkak kesb olunduğu Komisyon Riyaseti tara
fından her ay bir raporlar bizzat tâyin ve Ma
liyeye 'tebliğ olunur.) Yirmialtıncı maddede ile 
(Yirmibeşmci maddede beyan olunan ücurat ile 
komisyonun kuıllıanacağı kırtasiye, levazım ve 
isaire ilâh... Masarifi Komisyon Riyasetince tan
zim olunacak bir müzakere üzerine her mahal 
mıaliyesinee masarifi gayriımelhuza tertibinden 
tesviye olunur.) deniliyor. 

Şimdi, arz etmiş olduğum veçhile, kanunun 
altıncı maddesi demiş ki bir tıaılimatname yapı
lacak, bu yapılmış, yedinci maddesi demiş ki, 
verilecek ücreti huzur mıilktarı talimatı mahsu-
sasmda tâyin olunur. Kanuna müsteniden Ad
liye ve Dahiliye vekâletlerince yapılan talimatım 
yirmibeş ve yirmialtıncı "maddelerinde bunun 
(miktarı tâyin edildiği gibi nereden verileceği 
de tesbit olunmuş ve maliyenin masarifi gayri-
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melhuza tertibinden tesviye olunur, denilmiştir. 
Şimdi efendim. Refiki muhtereminin vâki olan 
'asıl şikâyet budur: Şimdiye kadar 'bu komisyonlar 
toplanmışlar iş görmüşler, fakat ücreti huzur 
namiyle bir şey almamışlardır deniliyor. Ka
nunda zaten bu komisyonlar dört ay için tâyin 
olunur deniyor. .Ve hakikaten dört ay bu aza
lar vazifelerini ikmal etmiş ve ücreti huzur al
mamışlardır. Ücreti huzur almadıklarından do
layı Mebusu Muhterem diyor k i : «Bu kanunu 
tatbika memur olan •Dahiliye, Adliye ve Maliye ve-
Ikâletlerinin bu kanunla alâkadar olmadıkları
nı anladım;» Efendim bu talimatın tamimini 
mütaakıp o zamandan beri yani ilk tarih olan 
5 Şubat 1339 tarihinden beri Dahiliye Vekâle
tinden Maliyeye onbeş tane tezkere yazılmış 
isterseniz tarihlerini okuyayım. Beş tane Adliye
ye yazılmış, dört tane de Heyeti Ve'kileye ya
zılmış, şimdi efendim Maliye Vekâleti buna ce
vap vermiş, cevabında diyor ki «Evvelen mez
kûr talimatnamenin hini tanziminde mezkûr 
komisyonun ifayı vazife edeceği günlerin üc
ret yevmiyesi ile levazımı kırtasiye ve masarifi 
sairesinin, masarifi gayrimelhuza tertibindep 
itası muvafık olup olamıyaeağj, saniyen tertibi, 
mezkûrden bütçede mevcut tahsisat bulunup 
bulunmadığı hakkında vekâleti âcizindn müta
lâası alınmak lâzımgeldiği. Salisen masarifi1 

gayrimelhuzadan sarfiyat icrası Vekâleti âcizi-
nin teklif ve Heyeti Vekilenin kararına müte
vakkıf olduğu halde bu cihetler nazarı dikka
te alınmaksızın masarifi >mâruzanın tertibi \mez-
kûrden tesviyesi hususu takarrür 'ettirilip ta
limatnameye ithal ve mülhakata tamamen irsal 
edilmiş -olduğu, binaenaleyh belâda muharrer 
esbaptan dolayı talebi vâki iis'af edilmemiş ol
duğu arz olunur. :» yani diyor iki, masarifi gay
rimelhuza tertibi böyle sarf olunuyor. 'Siz ba
na sormadınız. Bu 'hususta benim mütalâam lâ
zımdı, olur mu olmaz mı diye mütalâamı alma
dınız. Binaenaleyh bu verilemez. Bunun üzerine 
vekâletler arasında âriz amik muhabere olmuş 
ve arz ettiğim veçhile iki kere Heyeti Vekile-
ye gitmiş, bir defasında tesrii tesviyesini ikin
ci defasında komisyonlar bu havalide tatili 
faaliyet ettiği cihetle ücretlerinin verilmesinin 
teşriini talebetmiş üçüncüsünde bunların Em
vali Metruke Komisyonuna ait tahsisattan tes
viyesi denilmiş faıkat bunların hiçbirisi olma
mış, en nihayet yine Heyeti Ve'kileye müracaat 

mecburiyetinde kalmış, yani arz etmek iste
rim ki masarifi gayrimelhuzadan verilsin mi, 
verilmesin mi suretinde hadi» olmuş 'bir- itilâfın 
neticesi olmak üzere mesele bu zamana kadar 
devam edegelmiş el'an dahi Heyeti Vekilede 
halledilmiş, halledilmesi iktiza eder yalnız bir 
ndkta var. Kanun diyor ki talimatnameyi fa
lan vekâletler yapacaktır. Maliyeden bahsetmii-
yor. Bu kanunun emrine müsteniden talimat ya
pılmış ve talimatta masarifi gayrimelhuza de
nilmiş. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maliye 
Vekilinin itiraza hakkı yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Yani bu suretle masarifi gayrimelftıuzadan 
mı tesviyesi lâzımgelir. Yoksa Maliye Vekâle
tinin mütalâası veçhile başka bir tertipten mi 
tesviyesi lâzımgelir 1 Buna bir karar vermek 
lâzımdır. Bugüne kadar halledilmemesi bu tarz
daki ihtilâftan neşet etmiştir. Fakat arz etmiş 
olduğum veçhile Dahiliye Vefeâletti dört defa 
müracatta bulunmuş olmak itibariyle vazifesi
ni ifa etmiştir. Teahhur bendenize ait değildir. 
Bu muamele daha evvelce cereyan etmiş olduğu 
için arz ediyorum. 

AHMED MAHİR B. Kastamonu) — Bu cü
retler ne vakit verilecek? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim Adliye Vekâletine bu meselenin taal
lûku, Menhubat komisyonlarından sâdır olan 
mukarrerat hakkında icabında müddeiumumile
rin hulkuku umumiye namına mecalisi idareye 
itiraz edeceklerdir. Adliye Vekâletine taallûku 
bu noktadan ibarettir. Ama ikomüsyon azaları
na hakkı huzur vermek, maaş vermdk ve saire 
gibi mesail Adliye Vekâletine taallûk etmez. 
Bizim müddeimumiler bu Menhubat Komisyo
nundan sâdır olan mukarreratı yolsuz gördük
leri takdirde, onların mercii istinafı olarak te
lâkki edilen meclisi idarelere bunun ciheti hu-; 

ikukıyesini arz ederler. Vazifeleri budur, öbür 
cihete karışmayız. (M-alliye Vekâletine aittir ses
leri)' 

REİS — (Ertuğrul Mebusu Halü Beye hita. 
ben) Efendim zatıalinizin ayrıca mütalâası varsa 
dinllyelim. Maliye Vekili Bey burada yoktur. Geç. 
kalırlarsa suali gelecek iç/timaya talik deriz. 

HALİL B. (Ertuğrul) — K a n u n , vekiller 
arasındaki nikah nazar ihtilâfından dolayı tat-
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bik edilemiyor. Tabiî meclis bunu tecviz et
mez. 

BEİS — O halde suali gelecek içtimaa talik 
edelim. Gelecek içtimada Maliye Vekilinin ce
vabını dinleriz. 

HAMDI B. (Bozok) — Reis Beyefendi bu. 
gibi suallerin bir sabah celsesinde müzakere 
edilmesi ve öğleden sonra Heyeti Uımumiyeyi 
işgal etmemesi için bir takrir verilmişti. O tak
rir geqen celsede celsei âtiyede okunmak üzere 
tehir olunmuştu. Şimdi o takrir okunur ve bir 
karar verilirse böyle vakit geçmez efendim. 

BEİS — Efendim umumiyetle suallerin mü
zakeresi hakkında bir takrir vardır. Eğer ar-

1. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şekavet
le fiilî şeni mahkûmları müstesna olmak üzere 
ve sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden 
mahkûm'nin bakıyei müddeti cezaiy elerinin affı
na ve müebbet kürek ve kal&bentlik ve nefye 
mahkûm olanların cezalarının da onbeş seneye 
tahviline dair kanun lâyihası (1/229), Bozok Me
busu Hamdi Beyin, Affı umumî ve Müecceliyeti 
Askeriye Vergin hakkında kanun teklifi (2/58), 
İstanbul Mebusu Abdürrahman Şeref Beyin; af
fa ait lâyihaların bir araya toplanarak affı umu
miye tahviline dair takriri (4/110), Ur fa Me
busu Şeyh Safvet Efendi ile rüfekasının, affı 
umumiye mütaallik lâyihaların müstacelen mü
zakeresi hakkında takriri (4/113) ve Adliyo En
cümeni mazbatası 

REİS — Bugün Affı Umumi Kanununun ba
kıyei müzakeresi vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Usul hakkında söz is
tiyorum. Burada müzakere edilecek mevad ile 
encümenden gelecek mevad ahkâm itibariyle 
yekdiğerine murtabıttır. Diğer madde encümen
den gelmedikçe müzakereye mahal yoktur. 

REİS — Efendim üçüncü 'madde iken bilâ-
hara vâki olan teklif üzerine ikinci madde ola
rak müzakeresi kararlaşmış olan maddenin bil
mem diğerleriyle irtibatı var mıdır ve doğru
dan doğruya müzakere edilebilir mi? Encüme
nin bu 'hususa dair mülâtası var mıdır? 

zu ederseniz şimdi müzakere edelim. Yani evra
kı varide sırasına alır, müzakere ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usul 
hakkında bir şey arz edeceğim. Malûmuâliniz 
Nizamnamei Dahilî «ruznameye geçmezden ev
vel Meclis yarım saatini suale hasreder» deni
yor. Biz ise henüz ruznameye geçmedik. Evra
kı varidedeyiz. Bu teklif sualin mevkiinde ira-
dedilmiştir. Nizamnamede «ruznameye geçil
mezden evvel sualler ve cevaplar vardır»1 diye 
bir kayıt vardır. Yalnız bu sual müddeti ya
rım saati tecavüz etmiyecektir. Bu kayıt altın
da her vakit suallere cevap verilebilir. Mama
fih eğer bir gün tahsisi tensip buyurulursa ve
yahut sa'bah celsesinin tahsisi kabul buyurulur
sa daha iyi olur. (Hayır sesleri) 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Velev olsa bile 
efendim, neticei müzakeratımızda yine encüme
ne gitmek ihtimali mevcudolduğundan müzake
re edelim, nihayet yine encümene giderse git
sin. Encümenin bu husustaki noktai nazarını 
anlryalım. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Maddele
ri encümende tetkik edelim. Yekdiğeriyle mü
tenasip ve mütenazır olsun. Encümene gelsin, 
tetkik edelim. 

REİS — Efendim Affı Umumi Kanununun 
tehiri müzakeresi teklif olunuyor. Esasen bi
rinci maddesi encümene gitmiştir. İkinci mad
de olarak üçüncü maddeyi müzakere edebilir
dik fakat... 

ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) _ 
Reis Bey müsaade buyurunuz; efendim! Encü
mene yalnız birinci madde gitmiştir ve istisna
sı nazarı dikkate alman mevadda ait takrirler 
de gitmiştir, ikinci madde makamına kaim ola
cak 3 neü madde Heyeti Celilenizdedir. Diğer 
maddelerin müzakeresini talik buyurmak encü
mene henüz müzakeresine başlanmıyan madde
lerin ve hattâ - ieabederse - tadili salâhiyetini 
vermek demektir. Eğer bu tadil salâhiyetini 
vermiyecefcsek - ki, Aşermem ek lâzımdır - şimdi 
müzakere ederiz. Ve nazarı dikkate alınacak 
takrirlerle 'beraber o maddeleri de o hale ifrağ 
için encümene göndeririz. Alelıtlak tehiri caiz 
değildir. Ya öyle, ya böyle... 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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MAHİR Ef. (Kastamonu) — Encümeni ad
lîde bu müzakere cereyan etti. Mademki bu 
Af Kanununun diğer maddeleri burada okuna
cak. O okunacak maddelere karşı da birçok 
takrirler verilecek. İtirazlar olunacaktır ki, 
ondan bir kısmı da encümende bu tadil edilsin 
veyahut icra edilsin denecek. Böyle iki iş ol
maktansa okunmıyan diğer maddeleri burada 
okuyalım. Bu bapta cereyan edecek müzakere 
neticesinde encümene giderse orada müzakere 
ederiz. 

REİS — Efendim şimdi 3 ncü madde iken 
2 nci madde olarak tesbit edilmiş olan madde 
vardır. Birinci maddesi encümendedir. He
nüz gelmemiştir. Bu kanunun ikinci maddesi
ni ve mütaakıp maddelerini müzakere edelim 
mi, etmiyelim mi? Bunu reyi âlinize vaız'edece-
lim. Affı Umumi Kanununun bakıyei müza-
keratmı arzu edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Tehiri müzakeresi
ne taraftar olanlar lütfen el kaldırsın. Tehiri 
müzakeresi kabul edilmiştir, efendim. 

ZEKİ B. (G-ümüşane) — Reis Bey anlaşıl
madı. 

REİS — Zatıâliniz anlamadınız. Fakat He
yeti Celile anlamıştır efendim. 

2. — Memurinden mebus olanların tekaüt ve 
mazuliyet aidatı hakkında kabul edilen takrirde , 
muharrer memurin kelimesinin, Büyük Millet 
Meclisi âzası meyanmda bulunan erkân, ümera 
ve zâbitana şâmil olup olmadığının tefsirine dair 
(3/10) ve Asker olan mebusların vaziyeti huku-
kiyelerinin tesbiti hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkereleri ve Kanunu Esasi Encü
meni mazbatası (3/43) (1) 

REİS — Efendim ruznamenin ikinci madde
sini teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisine 
âza intihabedilen ve edilecek olan bilûmum men1-
subini askeriyenin tabi olacakları şerait hakkın
da Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ve 
teklifi kanuni'siyle Kanunu Esasi Encümeni maz
batasının müzakeresine başlıyoruz : 

Mazbatalar ve maddeler 
Madde 1. — Berrî ve bahrî ve jandarma su-

nufu muhtelife erkân, ümera ve zâbitan ve bilû-

(1) Evveliyatı üçüncü ciltte ikinci içtima za
bıt ceridesindedir. 

mum mensubini askeriyeden hakkı istifayı haiz 
olmıyanlarla istifa ve tekaüt hakkını haiz olup 
inti'habatı umumiyenin ilânından itibaren niha
yet on gün zarfında usulen istifa ve tekaütlük
lerini talebetmiyenler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi âzalığma intihabolunamazlar. Aksi tak
dirde bu intihap keenlemyekûn addolunur. 

Madde 2. — Birinci ve İkinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde âza bulunmuş olan ve bu
lunan bilûmum erkân, ümera, zâbitan ve men
subini askeriyenin hukuku müktesebe! askeriye
leri ve kıdemleri mebusluk müddetinde dahi 
mahfuz olup devrei intihabiyenin hitamında ve
yahut devrei intihabiye esnasında mebusluktan 
istifaları halinde mebus olmazdan evvelki sicil
lerine göre muamele görürler. 

Madde 3. — Nisabı Müzakere Kanununun 
dördüncü maddesi şümulü dahilindeki asker me
buslar vazife başında bulundukça tamamen ka-
vanin ve nizamatı1 askeriye ahkâmına tabi bulu
nurlar. Ve Meclis müzakeratma iştirak edemez
ler. 

Madde 4. — İşbu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Riyaseti Celil'eye 
Türkiye Büyük Millet Mecilsine intihabedi-

len ve edilecek olan bilûmum mensubini askeri
yenin tabi olacakları şerait hakkındaki mevad
dı kanuniye Heyeti Celilenin 8 Teşrinisani 1339 
tarihli karariyle berayı müzakere encümenimize 
havale olunmakla Başvekil İsmet ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi Fevzi ve Müdafaai Milli
ye Vekili Kâzım paşalar hazaratmm huzuriyle 
ariz ve amik müzakere kılındı. Birinci madde 
silki celili askeriyi siyasetten münezzeh bulun
durmak gayesini istihdaf ettiğinden ekseriyetle 
pek muvafık bulunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesinde birinci ve ikin^ 
ci Meclislere intihabedil'en asker mebusanan hu
kuku müktesebe! askeriyelerini ve kıdemlerini 
mahfuz bulundurmak için birtakım kuyuda te
sadüf edilmiştir ki, bunların da muvafıkı made-
let olacağına encümenimiz yakin hâsıl etmiştir. 
Encümenimizce uzun uzadıya münakaşayı mu-
cibolan asker mebusların vazife başında bulun-
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du'kça tamamen kavanin ve nizamatı askeriyeye 
tabi olacakları ve Meclis müzakeratına iştirak 
edemiyecekleri hakkındaki üçüncü madde yal
nız bu devreye mahsus olacağından balâda esa
misi geçen Heyeti Vekile azayı kirammın müta-
lâatı badelistima ekseriyetle tasvip, dördüncü 
ve beşinci maddeler dahi aynen kabul olunarak 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Kanunu Esasi 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe Gelibolu 
Yunus Nadi Celâl Nuri 

Kâtip 
Kanunun birinci maddesiyle üçüncü maddesi
ne muarız ve bunun için de Nisabı Müzakere 
Kanununun dördüncü maddesinin fıkrai sani-

ye'sihin tayyı taraftarıyım. 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Âza < Âza Âza 

Karesi Ordu İzmit 
Ahmed Süreyya Faik İbrahim Süreyya 

Âza Âza 
Siird Niğde 

Mahmud Bâzı ahkâmına muhalifim 
Ebubekir Hazım 

Âza Âza 
Bursa Erzurum 

Kanunun bâzı ahkâmına Münir Hüsrev 
muhalifim 

Refet 

Âza 
Konya 

Karnınım üçüncü maddesi son flkrasiyle mil
letin en kudsi bir hakkı iptal edildiğinden 
fıkrai mezkûrenin tayyı şartiyle diğeT mad

delere taraftarım. 
Refik 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaş
larım. Kanunun mevaddı müteferriasıma girme
den evvel Nisabı Müzakere Kanununun dördün
cü maddesini bir defa nazarı dikkatten geçir
mek icabeder. Meclisi Âli'nizin en büyük salâhi
yeti, en büyük kudreti kanunu hâkim kılmak 
cihetine matuftur. Beşeriyetin teşne olduğu ye
gâne kuvvet kanundur. O kanunu bizler hâkim 
kıldıkça kanunun hâmisi olan Heyeti Aliyeniz 
memlekete refah ve saadet temin etmiş olur. Biz 
velev zerre miktarı olsun kanundan inhiraf ede

cek olursak efendilerimiz olan köylü o mecmuai 
kavanini bizim kapımıza çiviler. 

İlk defa kendimize ufacık bir iğneyi batıra
lım. Sonra çuvaldızı başkasına batıralım. Bunun 
için Nisabı Müzakere Kanununun dördüncü 
maddesinde sarahat ve vuzuh olmakla beraber 
Büyük Millet Meclisi âzalığiyle memuriyet bA* 
içtima edemez. Ancak Heyeti Vekile âzalığı 
ve Büyük Millet Meclisinin inzimamı reyiyle 
Kolordu ve Ordu kumandanlıkları bir zat 
uhdesinde tecemmu eder, deniliyor. Rica ederim 
beyler, Meclisin küsadmdan bugüne kadar 
Kolordu ve Ordu kumandanı olan paşalar Ha-
zaıatı veya onun merbut bulunduğu Müdafaai 
Milliye Vekâletince Meclisi Âlinizden bu su
retle alınmış bir mezuniyet mevcut mudur. 
Bendeniz bilmiyorum. Belki alınmıştır da ben 
bilmiyorum. Ben belki burada yoktum. Nisabı 
Müzakere Kanununun üçüncü maddesinin bü
tün sarahatiyle beraber Büyük Millet Meclisi 
âzasından da senede iki ay bilâmazeret ve bilâ-
fâsıla Meclise devam etmiyenler Heyeti Umu
miye karariyle müstafi addolunur. Yalnız He
yeti Umumiyeniz, Heyeti Gel ileniz bu kararı 
vermemiştir. Bununla beraber karar emrivaki 
haline girmiştir. 

Efendiler bir defa şu ciheti düşünelim. 
Müntahipler bu paşalar hazaratmı ne suretle 
intihabetmişlerdir ? Evet bunların şahısları 
muhteremdir? Memlekete, millete pek büyük 
iyilikler, pek büyük hizmetler yapmışlardır. 
Fakat bunların büyüklüğü hiçbir vakit mil
letin heyelti umumıiyesinden büyük olamaz. Bun
lar vazifei teşriîyesim Millet Meclisimde, 
gelsinler, otursunlar; diğer arkadaşları gibi 
görsünler. Acaba biz başka türlü mü telâkki 
ediyoruz, acaba mebusluk paşalara bir paye 
midir? Eskiden kaldırdığımız Mirmiran, Ru
meli, veyahut bilmem birtakım rütbeler ki 
(Sadede sesleri) sadet dahilindedir; Beyefendi. 
Diğer rütbeler gibi bu rütbeleri bunlara tev
cih mi edeceğiz? Ufak ufak böyle kademe ka
deme yürüdükçe ismimıiz demokrat olduğu halde 
paşalar saltanatı kuruyoruz. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Ne saltanatı? 
Saltanat yoktur. 

ZEKİ B. (Devamla) — Banim size karşı 
Paşa Hazretleri çok hürmetim vardıı. İstir
ham ederim sözlerim şahsınıza karşı değildir.; 
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ZaJtı devletleriniz burada vazifenizi görüyor-
uınnuz. Ben bu Mecliste gelip vazifesini gör-
miyen arkadaşlarıma söylüyorum. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Halk saltanatı
dır, paşalar saltanatı yoktur. 

ZEKÎ B. (Devamla) — Burada görülme
yen arkadaşlarıma hitabediyorum. 

Efendiler askerlikte bir disiplin ve aynı za
manda bir gaye vardır. Bir zaman oluyor ki di
yoruz ; askerlik bir istibdattır. Evet efendiler as
kerlik istibdattır. Zira askerlik istibdadolmazsa 
bir bölük kumandanının bir emriyle 
beraber yüz süngü birden harekete geçmez, 
yüz tüfek birden patlamaz. Lâkin biz onların 
disiplinine karşı itaaıtkâr ve hüremtkârız. Zira 
onlar da bizim kardeşlerimiz ve bu vatanın ni-
gâhbanı hakikisidirler. Fakat bir koltukta iki 
karpuz tutulduktan sonra, disiplin dyoruz, 
askerlik siyasetle karışmıyacak diyoruz. Ben 
nazarı hayretle görüyorum. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisimiz Kabinemiz içinde bulunu
yor. Evet bir Müdafaai Milliye Vekilimiz 
vardır. Her yerde olduğu gibi bulunabilir. 
Fakat Erkânı Harbiyei Umumiye Reisimiz hiç
bir vakit Kabinemiz içinde bulunamaz. Çün
kü esas ve hâlis asker Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisidir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Bu sözün yeri 
burası değildir. Teşkilâtı Esasiyeye taallûk 
eder. 

ZEKİ B. (Gümüşane) —• Sonra beri ta
raftan görüyorum ki, Erzincan'a hareket ede
cek olan Sekizinci Kolorduyu bir sertabip 
himayesine almış götürüyor. Evet ben buna 
hayret ediyorum. Ben askerlik yaptım. Za
bitlik de yaptım. Gönüllü olarak. Fakat hiç
bir zaman sertabibin bir kolorduyu alıp gö
türdüğünü, bir kolorduya kumanda ettiğini 
görmedim. Efendiler bunun için bir sizin 
hükmünüz vardır. Bir de efkârı umumiyenir* 
hükmü vardır. Eli'ınizi vicdanınıza koyunuz vr 

reyinizi veriniz. 
RÜŞDÜ Pş. (Erzurum ) — Ne yapalım. 
ZEKÎ B. (Gümüşane) — Mebuslukla ku

mandanlık bir arada içtima edemez.. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim bendeniz Zeki Bey biraderimizin mü
talâasından şunu anladım. Nisabı Müzakere 
Kanununun dördüncü maddesi mucibince me
muriyetle mebusluk içtima edemez. Ancak 

Meclisi Âlinin müsaadesiyle sefirlik, ordu, 
kolordu kumandanlıklarının Meclis Âzalığı 
ile ceım'i caizdir. Bu madde dile içtimai caiz 
olan memuriyet birinci devreye aittir. O devre 
geçmiştir. Bu devrede * mebus olan asker 
arkadaşlarımızın sıfatı askeriyeleri kalmamış
tır, kalmaması lâzımgeliyor demek istiyorlar. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Hayır efendim 
hayır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Hal
buki efendiler, Meclisi Âli geçen devrenin 
nihayetlerinde 30 Nisan 1339 tarihli İnti
habı Mebusan Kanununu tadil etmiştir. O 
kanunun üçüncü maddesinde - maddeyi tekmil 
okumuyorum -- intihabolunamıyacakları gibi 
ordu, kolordu, fırka kumandanlıklariyle bi
lûmum ahzi asker kalem ve şube reisleri, 
.jandarma, alay, tabur ve bölük kumandanları 
dahi mevkii memuriyetlerinin dâhil bulun
duğu dairei intihabiyeden mebus olamazlar. 
Bu kanunla şu isimleri tadadedilen zevat me
bus intihabedilirlermiş. Ancak kendi daire
leri dâhilinde intihabedilmezlermiş. Bununla 
beraber şu okuduğum kanunun birinci, mad
desi mucibince askerlere verilen salâhiyeti bu 
lâyihanın birinci maddesi bütün bütün ref'edi-
yor. Bunun birinci maddesi, Birinci, İkinci 
Büyük Millet Meclisine intihabedilmiş olan 
asker arkadaşlarımızın hizmetleri sebk etmiş
tir, hukuku müktesebeleri mahfuzdur, ancak 
bundan sonra katiyen mebus olmıyaçaktır, 
ikinci maddesi ise halen mebus olan asker 
arkadaşlarımız vazife başında bulundukça Mec
lise gelemezler, şayet gelirlerse askerlikten sure
ti kafiyede alâkalarını kesmelıidirler diyor. Ben
deniz bu itibarla bilâmüzaikene maddelere geçil
mesini teklif ederim. (Kabul sesleri). 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Müsaade ediniz bir 
lâkırdı söylıiyeıceğim. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim Zeki Beyin bâzı beyanatına ce
vap vereeeğîiım 

ALÎ RIZA B. (fotanlbul) — Cevaptan müs-
tağrnidir esas itibariyle paşam. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim Zefci Beyin bâzı müta-
lâatma cevap vereceğim. Zeki Bey diyor ki; ni
çin hâlâ kuta başında bulunan bu ordu; kolordu 
kumandanlarına mlezuniyet Ulebedilmedii? Bun-
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lar şimdiye kadar kıta başlarında bulundukları 
için kanunen müstafi addedilmeleri lâzıraıgelir. 
Efendim böyle değildir. Meclisi âliniz bu ordu 
ve kolordu kumandanlarının mazbatai intihabi-
yelerini kabul ve tasdik ederken bunların kıta 
ıbaşında bulunduklarını biliyordu ve bunların 
gelip Meclise iştirak etmelerini talebetmedi. Va
zife başında bulunuyorlardı. Bu surdtle Meclisi 
Âli bunların kıtaları başında bulunmalarına mü
saade etmiş addolunmaktadır. Falkat ayrıea is
men söylemek icabediyorsa onu da yaparız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zaten 
kanun vardı. Derdestti. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Lütfen 
Paşa Hazretleri, bumun müzakeresinden evvel 
yapmak lâzıımgelirdi. 

MÜDAFAA! MIİLIYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Sonra buyurdular ki, millet 
bu zevatı mebus intihabederken gelip Mecliste 
vazifelerimi ifa etmek mecburiyetimde oldukları
nı nazarı itibara almıştı. 

Efendim elde mevcut kanunlara göre bu inti
hap nazarı dikkate alınır. Millet bu zevatı me
bus intihabederken bunlardan ordu, kolordu ku
mandanı olanların icabında kıta başında vazife 
ifa edebileceklerini biliyordu. Yoksa daima Mec
lis müzakeratına iştirak edeceklerini ve teşriî va
zife başımda kalabileceklerini düşünerek intiha-
betmiş değillerdir. Çünkü elde mevcut kanun bu
nu âmirdir. Yani millet bu zevatı intihabederken 
yalnız hizmetleri teşriî olsun diye değil, Nisabı 
Müzakere Kanununa göre icabında ordu ve kol
ordu kumandanlığı yapacak ve Mecliste bulu
nacak diye intiihabetımiştir. (Doğru, sesleri) Son
ra buyurdular ki, bir kolordu bir seıttabiıbin em
rimde hareket etmiş.. Bu, bir gazetenin yanlış ola
rak neşretmiş olduğu şeydir. Kolordu gitmiş de
nince kolordunun fırkaları vardır, kolordunun bir
çok tertibatı vardır. Kolordu gitmiş denince dü
şümünüz ki iki, üç -fırka ve daha birçok fırkaları 
olalbilir, birlkaç kumandanı olabilir, binaena-
lelyh bir kolordu, bir sertabibin emriyle gitmiş 
değildir. Gazetenin yazdığı yanlıştır. İstanbul'
da bulunan ve Sekizinci Kolordu Karargâhına 
tâyin edilen zâbıi'tan efendiler topluca gitsin
ler diye orada toplanımışlar ve vapura binımiş-
ler, gitmişlerdir. Bu kolordunun Erlkânı Har
biye Reisi yerindedir ve kumandanları yolda
dır ye kıtaatı kısmen kendi kumandanlarının 

tahtı emrindedir. Ve kıta kumandanlarının 
emrinde olarak gidiyorlar. Bu karargâha men-
subolan zabıtanın topluca oradan oraya git
mesi içimdir. İstanbul ^da uzunuzadıya bulun
muştur, bunlara gaızöte sormuştur: Nereye gi
diyorsunuz? 8 nıci Kolorduya tâyin edildik. 
Sertalbip Kolordu kumandanı namına şöylece 
gidiyoruz demiştir. Bunda yanlışlık, suitefeh-
hüm vardır. Binaenaleyh Zeki Beyin beyanatı
na arz edeecğim cevap bundan ibarettir. Bina
enaleyh bu kanunum kabulünü rica ederim. Ko
lordu kumandanı olanlardan ismen mezuniyet 
alınjması lâzımgelenleri de arzu ederseniz ka
nunun müzalkeresdnin nihayetinde arz ederim. 
Meclis bunlara yine alelesaımi izin verir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Büyük 
Millet Meclisine intihabedilen ve edilecek olan 
'bilûmum meınisubini askeriyenin tâbi olacak
ları şerait hakkındaki kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında cereyan eden şu müzakerelerde 
henüz heyeti umumiye meyanına dâhil olan 
3 noü maddesinin mâtufunaleyhi bulunan Ni
sabı Müzakere Kanununun son fıkrasını haizi 
ahemımiyeıt görüyorum. Arkadaşımız Gümüşane 
Mebusu Zdki Beyefendi de aynı maddeyi söy
lemişlerdir. O maddenin son fıkrası diyor ki : 
Büyük Millet Meclisinin inzimamı reyiyle se
firlik, ordu, kolordu kumandanlığı memuriyet
leri Meclis âızalığı ile cemedilebilir ve bundan 
evvelki birinci fıkrası ise, diğer hiçbir memuri
yet, hattâ Meclisin inzimamı reyiyle dahi olsa, 
mebuslukla eeıme'cMlemez diyor. Filhakika mev
zuu müzakere olan kanun lâyihası müstakil 
bir kanundur. Fakat içinde bulunan ve çok 
haizi ehemmiyet olan bir madde Nisabı müza
kere Kanununun şimdi okuduğum fıfcaratiyle 
ısahilhan ve şediden alâkadardır. Bu kanun mü-
zaikere edilirken mebus ve kolordu kumandanı 
bir zat veyahut beş zat nazarı itibara alınmalı
dır. Ve bıitftaıbi bunların mebusluğu ve bugün
kü ordu ve kolordu kumandanlığı mevzuubah-
solaca'ktır. Bunların hem mebus, hem ordu ve 
kolordu kumamdanı diye telâkki edilebilmeleri 
için şu müzakereden evvel kolordu kumandan
lığı; ordu kumandanlığı hattâ sefir varsa sefir
lik edöbilemeleri için Meclisi Âlinin inzimamı 
reyinin masruf olup olmadığı meselesi arana
caktır. Meselâ Londra Sefirliğine tâyin edi
len Yusuf Kemal Bey biraderimiz bugün hem 
sefirdirler, hem mebusturlar. Çünkü Heyeti 
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Celilmiz kendisinin Sefirliğe tâyini hakkında 
reyini zamnıetlmiştir. Muamele tamamdır, ka
nunidir. Falkat falan kolordu kumandanı Ze-
yid Efendi bugün bu vaziyette midir, değil mi
dir? Bu elbette bizzarure mevzuuba'hsıolacaık-
tır. Efendiler vâzıı kanun olan M.eıclis, kendi
sine vücut verilmek istenilen kanunların ah
kâmını tedvin ederken zerre kadar bunlardan 
teafül etmemek mecburiyetindedir. Millete ve 
cihanı beşeriyete karşı Mecalisi teşriîyenin ilik 
borcu budur. 

ZEKİ B. (öümüşane) — Bravo. 
AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bi

naenaleyh kanunun lehinde ve aleyhinde bir fi
kir arz etmeden evvel şu muamelenin şimdi bu 
müzalkereden evvel yapılması zarureti huku
kiye ve madelet icabatı bulunduğu kanaatin
deyim. Zira efendiler, dairei intihabiyeme men
subiyetle müşerref olduğumuz Müdafaai Mil
liye Vekilimiz Kâzım Paşa Hazretleri dahi iti
raf etmişlerdir ki Meclisin; fiilen, maddeten 
'bugünkü ordu, kolordu kumandanlarından olan 
zevat hakkında reyi lâihik olmuş değildir. Bun
ları Meclisimize arz etmiş değillerdir. Niçin 
tekâsül ediyorlar? Yapsınlar. Mebus olan ordu 
ve kolordu knımandanları muhterem arkadaşla
rımız bu memleketin kıymetli evlâtlarıdır. On
lar hakkında bir hukuk ve imtiyaz teşkil eden 
şu kanunun aleyihlinde bir şey düşündüğümü 
zannetmeyiniz. Fakat 'mevcut kanun hükmü 
zerre zerre tahlil edilmedikçe alelfevr yapıldıkça 
bu kanunu ımünaikaşaya kıyam etmek Meclisi
mizin nizamnamesinin dördüncü maddesine mu
haliftir. Bu Nisabı müzakere Kanunun dördün
cü maddesinin taıtlbiki ahkâmı ile mükellef olan 
(bizim vekillerimizin bu hususta yapmakta ol
duğu telkâsüllere iştirakten, Meclisi tenzih ede
rim ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerinden rica ederim, şimdi müzakereye girişil
sin bu vâki olmadıkça bu lâyihanın tehiri ımü-
ızakeresind talebedenim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim Süreyya Beyefendi
nin dedikleri gibi Meclis; ordu ve kolordu ku
mandanlarını tâyin ederse mesuliyetini kime 
tevdi edecektir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Tâyin 
edecek değildir. Paşa Hazretleri. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bunun çok misali geçmiştir. 

Bu zevat birer vazife! vataniye deruhde edecek
leri cihetle talbi olduğu vekil onun mezuniyeti
ni Meclisi Âliden istihsal eder ve onun oraya 
tâyini meisuliyetini ve onun nilkü bedinden mü-
ıtevellit meisuliyetini, önu idare eden vekâlet 
yüklenir. Binaenaleyh bunlar için tâyin tale-
Ibedilecek değildir. Mezuniyet talebedileeelktir. 
Hallbulki şimdiye kadar Meclisi Âli bunları 
cellbetmemek dolayısiyle zımımi nıuvafakait ver
miş gibi oluyor. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Zıımmi olaımaz 
efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — AMesami falan filân zevat 
vazifei askeriyelerini ifa edeceıklerdir demetk 
icaJbediyorsa müzakere nihayetinde isimleri ih
zar edilmiş olan listeyi Heyeti Aliyenize arz 
ederimi. Meselenin esası budur. Ve bir şekilden 
ibarettir. (Talmaim tamam sesleri). 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim ka
nun mebusluğa intih ab edilmiş bulunan asiker 
arfeadaşlarıımmn askerlikle mebuslukları ceıme-
dilip edilmiyeceklerine dairdir. Binaenaleyh 
daha evvel asiker olup da ordu ve kolordu ku
mandanlıklarını ifa ederlken mebus olmuş bu
lunan arkadaşlarımızın elhaletühazihi askerlik 
veya mebusluklarının devam edip etımıiyeceği 
mevzuubahis ve münalkaşa değildir. Bu; meıselei 
mütehiredir. Ya Divanı Riyasete taallûk eden 
bir işitir ki Divanı Riyasetin; bu zevatın mebus
luklara intihalbedildikleri halde Meclisçe hak
larında bir muamele sevk etmemiş olduğun
dan dolayı araması lâzımgelir veyahut Müda
faai Milliye Vekâletinin bunların memuriyet
lerinim imüsaadesi 'alınmak üzere keyfiyeti arz 
etmesi lâzımdır. Kanunun ruhuna taaJllûk eden 
bir keyfiyet değildir. Kanunun tehiri müzake
resini talebedecek bir sebep tenkil edeme;z. Ka
nunun müzakeresine devam olunur. Bu hususa 
mütedair bir sual sorulabilir, yahut tahkik 
edebilirler. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler vardır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
19 . 12 . 1339 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Boız'oik 
Atomed Hamdi 
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Riyaseiti Celileye 
Müzakere -kâfidir, reye konulmasını teklif 

eylerimi. 
Erzurum 

Rüşdü 
^ Riyaseti Celileye 

19 . 12 . 1339 
Müzaikere kâfidir, Encümen m asi) at asını 

aynen reye vaz'ını Mdif eylerim. 
T oka d 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
19 . 12 . 13-39 

Lâyihai .kanu/niyenin heyeti umumiyei hak
kında cereyan eden müzakerenin kâfi addiylc 
maddelere geçilmesini teJklif ederiz. 

•Niğde İzımit 
Galib İbrahim 

Riyaseti Celileye 
19 . 12 . 1339 

Mesele tenevvür ötmigtir. Müzakere kâfi
dir. Maddelerin reye vaz'ını teklif eylerim. 

Van 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Müzaikere kâfidir, maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Ordu 
Faik 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kifa
yeti müzakere aleyhinde söyiiyeceğim. 

REİS — Süreyya 15ey kifayet aleyhinde 
söyliyeceıktiniz. Buyurunuz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim kifayet aleylhinde söyliyeceğim, fakat giriz
gâhım biraz şey oldu. Mebus ismiyle intihabe-
dildikleri halde elam ordu, kolordu kumandanı 
bulunan arkadaşlarımızı Meclis tâyin edecek 
değildir. Kendilerinin memur olarak kalabil
meleri, emir ve kumanda edebilmeleri için 
Nisabı Müzakere Kanunu sarihtir. Mebuslu
ğun ıkolordu kumandanlığı, ordu kumandanlığı, 
sefirlik gibi memuriyetlerle içtimai ancaık Bü
yük Millet M'edlisinin muvafakatiyle olabilir. 
Bu olmadılkç.a ımemuriyeıtleri muteber değildir 
efendiler. Binaenaleyh bu mesele dakiktir. Bu 
mesele halledilmeden bu kanunun müzakeresi
ne girersek doğru olmaz. Ordu veyahut bir ko

lordu kumandanım yahut sefirleri ve Devlet 
memurları Meclisin inzimamı muvafakati lâ-
hiik oflımadan tâyin edilemezler. Mezuniyet de
ğil, Paşa Hazretleri yanlış anlamışlardır. Bu 
olmadığı taikdirde vazifeelri keenlemyekûndür, 
gayrimultebcrdir. Bu oluncaya kadar vazifeleri 
basında bulundııfkları müddetçe yaptıkları iş
lerden şahsan 'mesuldürler. Gay firesini ve gay-
rimütelber muamelâttır. Çünkü bir adamın me
bus olduktan sonra ordu veya kolordu kuman
danı olabiilmesi için Heyeti Celilenizin inzimamı 
rey ve muvafakati şarttır. Binaenaleyh mesele 
tenevvür etmemiştir. Kifayeti müzakere takriri 
aleyhkıdeyim. 

. REİS — Kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresinin kifayetini reyi âlilerine vaz
edeceğim. Heyeti umumiyesinin müzakeresini 
kâfi gören rüfeka lütfen ellerini kaldırım
lar. Aksini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul. 
ötmiycüler lütfen ellerini kaldırsın. Heyeti 
umumiyesinin müzakeresi kâfi görülmüş ve 
maddelere geçilmiştir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine intihabedilen 
ve edilecek olan bilumum mensubini askeriyenin 

tâbi olacakları şerait hakkında Kanun 

Madde 1. — Benî ve bahrî ve, jandarma su-
nulü muhtelife, erkân, ümera ve zâbitan ve bi
lûmum mensubini askeriyeden hakkı istifayı 
haiz olmıyanlarla istifa ve tekaüt'hakkını haiz 
olup intihabat! umumiyenin ilânından itibaren 
nihayet on gün zarfında usulen istifa ve teka
ütlüklerini talebetmiyenlcr Türkiye Büyük Mil
let Meclisi âzalığına intihabolunamazlar. Aksi 
takdirde İm intihap keenlemyekûn addolunur. 

REİS — Söz isteyen varmı mı efendim? 
Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul etmiy enler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Birinci ve İkinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde âza bulunmuş olan ve bulunan 
bilûmum erkân, ümera, zâbitan ve mensubini 
askeriyenin hukuku müktesebei askeriyeleri 
ve kıdemleri mebusluk müddc.tinee dahi manfuz 
olup devrei intihabiyenin hitamında veyahut 
devrei intilıabiye esnasında mebusluktan istifaları 
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halinde mebus olmazdan evvelki sicillerine gö" 
muamele görürler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mı.<. 
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âl -
nize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Nisabı müzakere Kanununun 
dördüncü maddesi şümulü dahilindeki asker 
mebuslar vazife başında bulundukça temamen 
kavanin ve nizamatı askeriye ahkâmına tâbi 
bulunurlar. Ve Meclis müzakeratma iştirak ede
mezler. 

Recep B. (Kütahya) — Efendim bu kanunun 
yukardan beri teselsül eden maddelerine naza
ran vâzıı kanun hüviyetinde aynı zamanda 
askerliği ve mebusluğu cemetmiş zevatı kiramın 
vazifei askeriyeleri üzerinde bulunduğu müddete 
aidolamak üzere vazifeleriyle fiilen meşgul 
olmayacakları fikrini insana ifade ve ilham edi
yor. Halbuki maddenin metnine bahsedilen bu 
nokta «vazife başında bulundukça» kaydiyle 
ijfade olunmuştur. Yani Meclisi Âli azasında 
Meclisi Âlinin inzimamı rey ve muvafakatiyle 
her hangi bir kumanda başında bulunan, mebus 
olan bir zat vazifesi başında bulundukça ka-
vanini askeriyeye tâbidir gibi maddeden bir 
mâna anlaşılıyor. Halbuki kanunun heyeti 
umumiyesinin verdiği fikre göre fiilen vazife
sinin başında bulundukça değil, o zatın vazife
leri uhdelerinde kaldıkça kavanini askeriyeye 
tâbi olmalıdır. (Çok doğru sesleri) Binaenalyh 
maddenin içerisinde bulunan «vazife başında 
bulundukça» tabiriyle tadil edilmelidir. Bu hu-
lundukça" tabiriyle tadil edilmelidir. Bu husus-
susta bir tadil takriri veriyorum. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki (Vazife başında bulun

dukça) tâbirinin ( vazifeleri uhdelerinde bu
lundukça) suretinde tadilini arz ve teklif ey
lerim. 

Kütahya 
Receb 

REİS — Kütahya Mebusu Receb Bey tadil 
takririnde «vazife başında bulundukça» tâbi
rinin «vazifeleri uhdelerinde bulundukça» tâbi
rine tahvilini teklif ediyorlar. Bunu reyi â1 in ize 
vaz'ediyorum. Bu teklifi kabul eden rüfeka hV 
fen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 

"vabul etmiyenler lütfen el" erini kaldırsın. 
labul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi tâdil ile beraber reyi âlinize 
az ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın. Aksini reyi âlinizde vaz'ediyorum.. Ka
bul etmiyenler lûtfeen ellerini kaldırsın. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Söz isti
yorum. (Kabul edildi sesleri) 

REİS — Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey Hariciye Ve
kâleti de yazılsın. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 

I edilmiştir efendim. 
i Efendim Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be

yin takriri işbu kanunun heyeti umumiyesinin 
| reye vaz'ınm celsei âtiyede olmasını teklif ediyor. 

| Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun üçüncü maddesinin mabihülisti-

nadı olan Nisabı müzakere Kanununun sarahati 
mutlakasma tevfiki muamele edilmiş olmak için 
kolordu ve ordu kumandalar ı haklarında Mec
lisin inzimamı muvafakati alınmak üzere heyeti 
umumiyesinin reye vaz'mm celsei âtiyeye talikini 
talebederim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

REİS — Efendim Süreyya Bey, bu kanunun 
heyeti umumiyesinin reye vaz'mm celsei âtiyeye 
ta1 ikini teklif edVorlar. Revi âliniz" vn.";'edece
ğim. İş/bu teklifi kaibul eden rüfeka lütfen elle
rini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Bu tek
lifi kaibul atmiıyenler lütfen ellerini kaldırsın. Bu 
teklif kaibul edilmemiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinizle va'-
dediyorum. Kanunun heyetiî umumiyesini kaibul 
edenler lütfen dilerini kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kanunun heyeti uıniumiyesi kaibul edil
miştir efendim. 
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2. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin, İkinci 
Devrei intihabiyede mebus bulunan ordu müfet
tişi ve kolordu kumandanlarının memur addedil
melerine dair takriri (4/107 mükerrer) 

REİS — İzmit Mebusu İbrahim Beyin bir 
takriri var, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
14. Büyük Millet Meclisinin İkinci Devrei 

intilıabiyesinde mebus bulunan mensubini askeri
yeden âtide muharrerülesami zevatın elyevm müs
tahdem bulundukları kıtaatta vazifeleri başında 
bulunmak üzere mezun addedilmelerini teklif 
ederim. 

İzmit 
İbrahim 

Şükrü Naili Paşa, 
Kemalettin Sami Paşa, 
Ali Hikmet Paşa, 
Cafer Tayyar Paşa, 
Fahreddin Paşa, 
Kâzım Karabekir Paşa, 
Ali Fuad Paşa, 
Cevad Paşa, 
İzzeddin Paşa. 
REİS — Paşa Hazretleri; buyurun, bu tak

rir sizin irat buyuracağınız hususa dairdir. (Hü
kümet geıtirsin, sesleri) 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim -esasen bu gibi kuman
danlara mezuniyet talebi onları istihdam edecek 
olan vekile aittir. Yani bu mezuniyeti vekilin ta-
lebetmesH iktiza eder. Vekil Meclisi Âlinin tas
vibine arz eder. Binaenaleyh müsaade buyurur
sanız bendeniz elam vazifede bulunan zevatı arz 
edeyim. .Meclisi Âli bunların mezuniyetini kabul 
ederse maksat hâsıl olur. Meclisi Âlinin muva
fakati inzimam ederse mesele halledilmiş olur. 
Ordu müfettişlerinden Kâzım Karabekir Paşa, 
Ali Fuad Paşa, ve Cevad Paşa ve Kolordu ku
mandanlarından İzzeddin Paşa, Ali Fuad Paşa, 
ve Cevad Paşa ve Kolordu Kumandanlarından 
İzzeddin Paşa, Ali Hikmet Paşa, Şükrü Naili 
Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, Fahreddin Paşa, 
Cafer Tayyar Paşa. 

MUSTAFA B. (Tokad) —- Refet Paşa yok 
mu? • 

MÜDAFAA1 MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Refet Paşanın vazife! askeri
yesi hitam bulmuştur ve hitam bulduğunu ken

disine yazdık. (Ne zaman, sesleri) 1 Teşrinisa
nide vazifesi hitam bulmuştur. Şimdi efendim bu 
zevat Meclisi Âlinin reyi inzimam ederse vazife
lerine devam ederler. Meclisi Âlinin bu hususta 
muvafakati ve inzimamı reyini rica ederim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Adnan 
Bey, Muhtar Bey, bunlar ne olacak? 

REİS — İzmit Mebusu İbrahim Beyin takri
rine aynen Müdafaai Milliye Vekili de iştirak ve 
bunun bugün reye vaz'edilmesini arzu ediyor
lar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey. Hangisi 
memurdur; hangisi vazifededir, bunu âza arka
daşlar bilirler mi? Refet Paşanın vazifesi yoktur 
dedi, hepimiz vazifesi olduğunu biliyorduk. Bina
enaleyh Hükümetin teklifi doğrudan doğruya re
ye konmalıdır. Diğer teklife lüzum yoktur. 

REİS — Esas itibariyle hiçbir fark yoktur, 
ve Hükümetin tahrirî bir teklifi de yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Olmasın 
efendim; hakkı teklif vekâletindir. Yazsın getir
sin. 

REİS — Efendim Hükümetin teklifi veçhile 
ordu müfettişlerinden Kâzım Karabekir Paşa, 
Ali Fuad Paşa ve Cevad paışalarla Kolordu Ku
mandanlarından Şükrü Naili Paşa, Ali Hikmet 
Paşa, İzzeddin Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, 
Fahreddin Paşa ve Cafer Tayyar Paşanın ge
rek ordu müfettişliklerinde ve gerek kolordu ku
mandanlıklarında bulunmalarına Meclisi Âlinin 
reyi muvafakati var mıdır, yok mudur? Bunu re
yi âlinize vaz'ediyorum. (Mezuniyet verilecek 
sesleri) 

RECEB B. (Kütahya) — Mezuniyet değil, 
bu kumandaınların elyevm bulundukları vazifede 
devamlarına Meclisin inzimamı reyi mevzuuba-
histir. 

REİS — Evet Meclisin rey ve muvafakatini 
reye vaz'ediyorum. Reyinizin munzam olduğunu 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Bu kumandanların aynı zamanda mebusluk-
lariyle beraber gerek ordu müfettitşliğinde ve ge
rek ordu kumandanlıklarında ifayı vazife etme
lerine Meclisi Âlinin muvafakati ve reyi munzam 
olmuştur. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Reis Beyefendi 
beş dakika evvel talebettiğim şey şimdi yapılmış 
oldu. 
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REİS — İsabet oldu efendim. 
ZEKÎ B. (Gümüşane) — Fakat kanunun ka

bulünden sonra... 

REİS — Yarın saat birbuçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,10 

..>.. *>&<* „.<.... 
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