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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,15 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim, Celseyi küşad ediyorum. 
Zaptı sabık okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Pasa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bil inikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. İstanbul vilâyetiyle 
düşmandan istilılâs edilen mahallerin asar his-
sei ianesi hakkında Heyeti Vekil eden me\irut 
lâyihai kanuniye -Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine, 0 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Avans Kanununa müzeyyel lâyihai kanuniye 
Muvazenei Maliye Encümenine, İstanbul Mebu
su Ali Rıza Beyin İstanbul Mııvaredatma ait 
gümrük muamelâtı hakkındaki temenni takriri 
Maliye Vekâletine havale edildi. Muş Mebusu 
Rıza Beyin kırk beş gün tecavüzünün mezuni
yetten addi kabul edilmedi. Çorum Mebusu İs
met Beyin esbak Meclisi Mebusandaki müddeti 
mezuniyetine ait tahsisatı hakkındaki Divanı 
Riyaset kararı reye konarak talebi vâki reddo-
lundu. Kozan Mebusu Fikret Beyin hastalığına 
binaen altı ay tam tahsisatla mezun addine dair 
Divanı Riyaset kararı okunarak mezuniyeti ka
bul ve tahsisat meselesi tâyini esami ile reye 
vaz'olundu. Lâyiha Encümeninden mevrut maz
bataların bir kısmı encümenlere havale olunarak 
bir kısmı da ruznameye alındı. Memurin Muha-
kemat Heyeti için ikinci defa intihap icra edil
di. Âra tasnif edilinceye kadar Celse tatil olun
du. 

İkinci Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Memurin Muhakemat Encümeni 
için intihap icra edildi. Dahiliye Vekâletinden 
olan suallerden Tunalı Hilmi Beyin Ereğli Kö
mür havzası amelesi müfettişliğine, Erzurum Me
busu Salih Efendinin hapsanelere dair sual tak

rirleri kendilerinin Mecliste hazır bulunmama
sından dolayı sakıt addedildi. Mezun bulunan 
zevatın sualleri tehir olundu. Bayezid Mebusu 
Şevket Beyin kendisini soyan eşkiyaya, Karahi-
sarı Sahib Mebusu İsmail Şükrü Efendinin 
matbuatın neşriyatına dair sual takrirlerine ce
vap ita olundu ve Celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat Karahisarı Sahib Mebusu İsmail 
Şükrü Efendinin suali hakkındaki beyanatı isti-
ma olundu ve Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Süleyman Sırrı 

2. — SUALLER 

1. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin, Ci-
hahbeyli ambarları muhteviyatına dair sual tak
riri Müdafaai Milliye Vekâletine havale edilmiş
tir. 

Enver 

RKİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı: 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Dr. Fikret 
Beye tam. tahsisat verilip verilmemesi hakkında
ki karar reye kondu. Zaptı sabık hulâsasında mün-
deriçtir. Halbuki neticesi tebliğ edilmemiştir, 
meçhuldür. Divanı Riyaset reye konulan bir şeyin 
neticesini aynı celsede o gün tebliğ etmeye Nizam-
namei Dahilî mucibince mecburdur. Bu nazarı 
dikkate alınmıştır. Neticesi ne olmuştur? Bunu 
soruyorum. 

REİS — Efendim 144 zat reye iştirak etmiş,. 
60 kabul, 72 ret, 12 müstenkiftir. Binaenaleyh 
nisabı müzakere yoktur. Tekrar reye vâz'ı lâzım-
gelir. 
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Efendim zaptı sabık hulâsası hakkında başka 

mütalâa var mı? (Hayır, sesleri) Aynen kabul 
edilmiştir. 

* 7. — TAKRİRLER 

1. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin, Hıya
neti vatanîye mücrimininden bir kısmının affı 
hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adliye Encü
meni mazbatasının her şeye takdimen müzakere
si hakkında takriri \ 

REİS — Efendim, Hakkı Hami Beyin bir tak- i 
riri var. i 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı- ! 

mn affına dair bundan bir sene evel sâdır olup 
mühim bâzı fıkraları ihtiva ettiğinden bahsile tat
bik edilemediği beyan ve berayı tefsir Meclisi Âli
ye sevk edilen tefsirin pek mukaddes olan hürri
yeti şahsiyeye hürmet namına her türlü mesaile 
hattâ evrakı varideye dahi takdimen müzakere
siyle intacını bir defa daha Heyeti Celilerinden 
rica eylerim. 

8 Kânansani 1339 
Sinob Mebusu 
Hakkı H*ami I 

REİS — Efendim Hakkı Hami Beyin takri- j 
rini okuduk. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey Meclisi 
Âlinin bir kararı vardır. Ali Fuad Paşa Hazret
leri de buradadır ve bunu biliyor. Bu teklif her 
şeye tercihan müzakere edilecektir. 

REÎS — Efendim, zaten tefsiri kanuni ruz-
namenin üçüncü maddesindedir. Müstaeelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Müsaade bu
yurunuz, rica ederim! Müstaceliyet başka, tak
dim başka. Müstaceliyet kanun hakkında olur. 
îki defa müzakere edilmez. Takdimen müzakere
si tahtı karara alınmıştır. Araya bâzı mesail gir
miştir. Bu yüzden, hattâ Cumartesi günü müza
kere edilmesi lâzımgelirken araya başka mesail 
girdi. Müzakere edilmedi bugüne kaldı. Rica ede
rim, evrakı varidenin nihayetine bırakılırsa belki 
buı gelecek senenin nihayetine kalacak istirham 
ediyorum, takririm zaten okundu. Her şeye ter- I 
cihan reye koymaktan başka bir şey yoktur. Ev
rakı varideye takdimen müzakeresini teklif ede
rim. 1 
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* REÎS — Şimdi Hakkı lifimi Bey; bir hükmü 

«edit ilâvesiyle evrakı varideye takdimen bugün 
ve şimdi müzakeresini rica ediyor. Takriri reyi 
âlinize arz ediyorum. Tefsiri kanuninin evrakı 
varideye takdimen müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. (Anlaşılmadı, sesleri) 

Efendim anlaşılmadığını zannediyorum. Der
desti müzakere olan Adliye Encümeni mazbata
sının evrakı varideye takdimen şimdi müzakere
si teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen el kaldır-
sın. Ekseriyet vardır efendim, müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

9. — MAZBATALAR 

1, — Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kıs
mının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair İc
ra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

20 . IX . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

19 Kânunuevel 1337 tarihli .Hiyaneti vataniye 
mücrimininden bir kısmının affına dair olan Ka
nunun birinci maddesine nazaran eczai vatan
dan bir kısmının tefrik veya ecnebi bir devlete il
hakına çalışanlar, casusluk edenler, ihtilas ve rüş
vet ahzeyliyerek Devletin kuvayı maddiye ve mâ-
neviyesini tenkis edenler, halen memaliki ecnebi-
yede ve bilâdı meşgulede bulunanlar istisna edi
lerek bunlardan maada hiyaneti vataniye dirimin
den dolayı istiklâl mahkemeleriyle mahkemei ni
zamiye ve divanı harblerden mahkûm olanların 
işbu aftan istifade etmeleri lüzumu anlaşılmakta 
ve bilâhara vekâletçe gösterilen lüzum üzerine 
Meclis Heyeti Umumiyesinin tasdikine iktiran 
eden 16 Şbat 1338 ve 25 Mart 1338 tarihli tefsi
ri mutazammın Adliye Encümeni mazbatasında 
istiklâl mahkemelerinin vazaifi kanuniyeleri tet
kik olunarak 11 Eylül 1336 tarihli Kanun mu
cibince askerlikten firar veya firara sebebiyet 
verenler ve firari derdest ve şevkinde tekâsül 
gösterenler ve bunları ihfa edenler ve iaşe ve 
ilbas edenler ve 26 Eylül 1336 tarihli Kanun 
mucibince de amal ve makasıdı milliyeye müna-
fi olarak düşman maksat ve menfaatini terviç 
yollu teşvikât ve tahrikat ve ifsadatta bulunan
lar ve memleketin kuvayı maddiye ve mân eviyesi
ni her ne suretle olursa olsun kesir ve tenkise 
sây edenler, casuslukta ve hiyaneti vataniyede 

â « İ 
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İmiünatıiar hakkındaki Salâhiyeti kazaîyeleri ta
dat Ve tesbit edilmiş ve istiklâl mahkemelerinin 
eümlei vazaifirideh bulunan mevaddaiı asker fi-
rariliği ve buna müteferri ceraim ile casusluk 
edenlerin aftan istisnası ve Hiyaneti Vataniye 
cürmü faillerinin affın daiıei şümulüne dâhil 
bulunduğu musarrah görüldüğünden muhtacı 
tefsir görülmemiş ve metni kanunun sarahat ve 
delâletine ve! siyakı ibareye nazaran ihtilas ve 
irtikâbcyliyerek Devletin kuvayı maddiye ve mâ-
neviyesini tenkis edenler aftan hariç ve sair 
suretle Devletin kuvayı maddiye, mâîıeviyesini 
tenkis suretiyle hiyaneti vataniyede bulunanlar 
mezkûr affa dâhil ve asker maharimine karşı 
irtikâbedilen ceraimin Af Kanununun hudut ve 
şümulünden hariç bulunduğu beyan ve kanun 
bu suretle tefsir kılınmış ise de İstiklâl mahaki-
mi kavanini mahsusa! mevzuanm her hangi ku-
yut ve ibaratınııı ilham ettiği fikir ve kanaat 
ve içtihat ve o sırada gördükleri ihtiyaç üzerine 
vazife ve salâhiyetlerini kavanini mezkûrenin 
tâyin ve tersim ettiği huduttan daha vâsi bir 
sahaya teşmil ederek ve «Devletin kuvayı maddi
ye ve mâneviyesini tenkis» ibaresini müsait bir 
zemin bularak darp, sirkat, izalei bikir, cebren 
kız kaçırmak ve buna mümasil ceraimi âdiyeyi 
vazifesinin dairei şümulünde görmüş ve bu ka
bil ceraim ashabı hakkında hükümler ittihaz et
miş ve bunların bâzısında Devletin kuvayı maddi
ye ve mâneviyesini tenkis ibaresini ilâve ve ter-
dıf ve bâzısında bu ibareyi ve hattâ mabihittat-
bik olan nıaddei kanuniyeyi bile zikir ve tasriha 
lüzum görmemiş olduğu müteselsil muhaberatı 
cariyeden ve celbedilen fıkrai hükmiyeler muh
tevalarından nümayan olmuş ve Vekâlet gerek 
bu baptaki kanunu ve gerekse tefsirleri temini 
maksada kâfi görmemiş olduğu ve binaenaleyh 
hiyaneti vataniye müerimininden bir kısmının 
affına dair olan 19 Kanunuevvel 1337 tarihli 
Kanunu müfessir olup Meclisi Âlinin tasdikine 
iktiran eden 16 Şubat 1338 ve 25 Mart 1338 tas 
riıhli tefsir ma zib ait al arı mıüeddal arına nazaran 
tefsir ve izah sırasında İstiklâl mahakimine tev
di olunan vazaifin asker firarilerine mütedair 
olanlardan maadasının «Hiyaneti vataniye» tâ
birinin dairei şümulü dâhilinde cem'i esası ka
bul edilmiş olması itibariyle askerden firar ve 
buna müteferri cürümlerden maada ceraimden 
doiavı mahakimi îstiklâliyece mahkûm edilmiş 
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olan eşhasın hiyaneti vataniye, mücrimi vazı ve' 
mevkiinde telâkki edilmesi ve şu suretle istisna 
edilen bâzı ceraim mürtekiplerinden maadasının 
aftan istifadeyabolmaları lâzımgeleceği tefsiri 
vâkıdan ve tefsirin müzakeresi sırasında deıme-
yan olunan mütalâattan istidlal olunabilmekte 
ise de tefsiri vâkım "bu şekilde kabul edilebilmem 
si mahakimi Istiklâliyeden sâdır olan hükümleri' 
istilzam eden ceraimin aslen ve hakikaten hiya
neti vataniye mahiyetinde olması ile meşrut ol
ması iktiza edeceği teemmül ve mütalâa kılın
makta olup yoksa olbaptaki kavanini mahsusa-
da' tâyin ve tasrih olunan vazaifin hututu mu
ayyene ve mürtesemesini tecavüz etmek ve me
selâ anifen arz edildiği üzere âdiyen sirkat, darp, 
izalei bikir ve cebren kız kaçırmak gibi her han
gi vâsi ve mümaşatkârane nazariyei hukukiyeee 
bile hiyaneti vataniye mahiyetinde ad ve telâk
kisi mümkün ve mafruz olmıyan ceraime vaziyed 
eylemek suretiyle ita kılman hükümlerin mücerret 
İstiklâl mahkemesinden lâhik olmuş olması o» 
kabîl hükümlerle mahkûm bulunan eşhasın; 
mabihilmahkûmiyeti olan cürümlerinin mahiyeti 
naazn itibara alınmıyarak aftan istifade» et
tirilmeleri için bir sebebi kanuni teşkil edemi-
yeceği derkâr olup bu tarzı muamele Af Ka
nununun ruhuna ve maksadı vaz'ına dahi mü-
nafi olacağı gibi aynı mahiyette bir <ıürümü 
âdi irtikâbetmiş olan eşhastan bâzısının mü
cerret İstiklâl mahakemince mahkûm edilmiş 
olmalarından dolayı aftan istifade etmeleri ve 
diğerleri hakkındaki hükmün mahakimi nizamiye
den sâdır olmuş olması hasebiyle aftan mahrum 
olmaları, gibi esasat ve desatiri hukukiye ve 
vecaibi adil ve nasfetle gayrikabili telif ahvali de 
istilzam edeceği cihetle keyfiyetin, tekrar ye
niden tetkiki ile Büyük Millet Meclisinin tas
dikine iktiran eden 16 Şubat 1338 tarihli Tef
siri mütazammın Adliye Encümeni mazbatasında 
(Af Kanunu İstiklâl mahakimine tevdi olunan 
vazaifin asker firarilerine mütedair olandan 
maadasını «Hij^aneti vataniye» tâbirinin dairei 
şümulü dâhilinde cemeylemiş olduğu) ibaresi 
mevcudolmasma ve İstiklâl mahakiminin va 
zaife ve salâhiyetleri kavanini mahsusa ile 
muayyen bulunmasına nazaran mahakimi mez-
kûreden sâdır olan hükümlerden mâruz müs-
tesniyattan maada vazife ve salâhiyeti kazaiye
leri haricinde ita edilmiş olan hükümleri müs-
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telzim ceraimin affa tâbi olması ieabedip et-
miyeceğinin sarahaten tâyini hakkında tefsi-
r.en bir karar ittihazı lüzumu Adliye Vekâleti
nin 18: Eylül 1338 tarihli ve Umuru Cezaiye 
Müdiriyeti 150/4551 numaralı tezkeresinde bil
dirilmesine binaen keyfiyetin berayı tefsir Mec
lisi Âliye sevkı İcra Vekilleri Heyetinin 19 . IX . 
1338 tarihli içtimaında tekarrür etmiş olmakla 
ifayı muktazasma ve neticesinin işarına müsaa-
dei Devletlerini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reis Vekili ve Şer'iye 

Vekili 
Abdullah Azmi 

Adliye Encümeni mazbatası 
20 '. IX . 1338 tarihli ve 1850/6/|1661 numa

ralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tarafından 
Meclisi Âliye takdim ve encümenimize Heyeti 
Umumiyeden muhavvel olan işbu tezkere se
rapa mütalâa ve tetkik olundu. 

Meali 19 Kânunuevvel 1537 tarihli Hiyaneti 
vataniye mücrimininden bir kısmının affına" 
dair olan Kanunun birinci maddesinde istina 
edilen ceraim mürtekiplerinden maada hiyaneti 
vataniye cürmünden dolayı İstiklâl mahkeme
leriyle mahakimi nizamiye ve divanı harbler 
tarafından mahkûm edilenler affedilmiş ve 
ahiren Adliye Vekâletince gösterilen lüzum üze
rine 16 Şubat 1338 ve 25 Mart 1338 tarihlerin
de Meclisi Âlice tefsiri mutazammın olarak 
kabul edilen Adliye Encümeni mazbatalarında 
İstiklâl mahkemelerinin vazaifi kanuniyelerini 
mübeyyin olan 11 Eylül 1336 ve 25 Eylül 1336 
tarihli kanunlarda memleketin kuvayı maddiye 
ve mâneviyesini her no suretle olursa olsun 
kesir ve tenkisa sây edenlerin cürümleri hiyaneti 
vataniye cürümünden addedildiği münasebetiyle 
asker firarilerine mütedair olanlardan maada ee-
raimi hiyaneti vataniye cürmü dairei şümulüne 
ithâl ederek mahkûminin bir kısmının aftan is
tifade edecekleri bildirilmişken İstiklâl mahaki-
minden bâzısının diğer ceraimi âdiye maznun
larını da muhakeme ye mahkûm etmiş olmasdyle 
bu aftan istifade edemiyeceği gibi birtakım mü-
talâatı hukukiye ve muhikka serd edilmekte ve 
hattâ bir vakai cinaiyede aslen ve fer'an zimet-
hal olan ve aynı cürümlerden maznun bulunan 
eşhastan bir kısmının İstiklâl mahkemesinde mu-
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hakeme ve mahkûm edilmesi ve diğer kısmının 
mahakimi umumiyede ceraimi âdiye noktasından 
muhakeme ve mahkûm edilmiş olmalariyle kıs
men aftan müstefit ve kısmen mahrum kalmak 
gibi esasatı hukukiye ve vecaibi âdil ve nasfetle 
gayrikabili telif ahval zuhur etmekte bulunmuş 
olmasiyle keyfiyetin yeniden tetkiki ve mahaki
mi mefkureden sâdır olan hükümlerden müstes
na olanlardan maada vazife ve salâhiyeti kazai-
yeleri haricinde muhakemeleri icra ve muhtelif 
cezalarla mahkûm edilmiş olanların da affa tâbi 
olup olmadığının sarahaten tâyin ve tefsiri tale
binden ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ariz ve amik tetkik ve müzakere olu
narak gerek Af Kanununun erbabı mucibesi ve 
gerek bu bapta Meclisi Âli zabıtlarında mazbut 
mütalâat ve ahiren tefsiri mutazammın olarak 
Adliye Encümeninden tanzim ve Meclisi Âlice 
kabul ve tasdika iktiran eden mazbatalar muhte
viyatına nazaran İstiklâl mahkemelerinin muha 
kemesiyle meşgul oldukları kâffei ceraimden as
ker firarilerinden maadasının hiyaneti vataniye 
cürmünden,, addedildiği ve binaenaleyh şekavet 
ve sirkat gibi ceraimi âdiye şeklinde görünen 
kâffei ceraimin hiyane™ vataniye cürmü dairei 
hududuna dâhil bulunduğu ve bujıdan dolayı 
maznun olanlarla zatî mesele itibariyle bir vaka
da ika edilen ceraim mürtekiplerinden (bir kıs
mının ayrı bir mahkemede muhakeme ve ayrı bir 
ımaddei kanuniyeye tevfikan mahkûm ve tecziye 
edilmesi mahiyeti cürmü tağyir ve Af Kanunun
dan istifadelerini menedemiyeceğinden asker fi
rarilerinden maada memleketin kuvayı maddiye 
ve mâneviyesini her ne suretle olursa olsun ke
sir ve tenkisa sây edenlerin cürümleri hiyaneti 
vataniyeden madudolduğu tefsir mazbataların
da tasrih edilmiş bulunduğundan başkaca delâili 
akliye ve mantıkiye serdi mâruz sarahate karşı 
gayrivârit görülerek suveri ıneşruha dairesinde 
mahkûm edilenlerin kanunu mebhusunanhın bi
rinci maddesinıdteki aftan istisna edilenler hariç 
kalmak şartiyle diğerlerinin de müstefidolmalan 
lâzımgeleceği müttefikan teemmül edilmiş oldu
ğunun Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

4 Teşrinievvel 1888 
Adliye Encümeni Reisi N. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Kırşehir Kırşehir 
Müffö Sadık 



Âza 
uırahisarı Şarki 

Vasfi 

Âza 
Kayseri 
Sabit 

Âza 
Maraş 

Melımed Hasib 
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Âza 

Diyarbekir 

Âza 
Siird 

Âza 
Karalıisaı 

8.1 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye mücrimininin affına mü

tedair olan Kanunun tefsiri talebini mutazam-
mm îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesinin 
20 . IX . 1338 tarihli 6/1561 numaralı müzek
keresi Heyeti Umunıiyeden encümenimize tevdi 
buyurulmuş ve encümence keyfiyet tetkik oluna
rak encümenin noktai nazarı 4 . X . 1338 tarihli 
ve % numaralı mazbata le Heyeti Umıımiycye 
arz edilmişti. Esnayi müzakerede Muş Mebusu 
Abdülgani, Gazianteb Mebusu Yasin, Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyler tarafından veri
len takrirler üzerine tekrar tetkikat icrası zım
nında evrakın Adliye Encümenine iadesine karar 
verilmiş olmakla Adliye Vekili huzuriyle tetkik 
ve müzakere olundu. Takrirlerden birisi, aftan 
müstesna olan irtikâp ve irtişa cürmünde fer'an 
zimethal olanların da aftan istifadeleri lâzını-
geleceğmin tasrihi, diğeri de hangi nevi ceraimin 
hiyaneti vataniye cürmünden mâdudolduğunu 
Hiyaneti vataniye Kanununa tevfikan tâyin ve 
tasrih edilmek suretiyle tefsiri, üçüncüsü de şe
kavet ve sirkat gibi ceraimin yalnız İstiklâl mah
kemelerinin zâti meseleye vaziyed etmesi hase
biyle hiyaneti vataniye cürmünden addedilmesi 
doğru olmayacağından kanunun hiyaneti vatani-
yeden addettiği mücrimlere aidolduğu yolunda 
tefsirin tamimini talepten ibaret olduğu anla
şıldı. 

Bunlardan aftan müstesna olan irtikâp ve 
irtişa cürmünden fer'an zimethal olanları affa 
dâhil olması için metni kanunda delâlet, işaret. 
iktiza gibi hiçbir şey görülemediğinden ve aslın 
tâbi olacağı hükme fer'in de tâbiiyeti derkâr 
idüğüne binaen affın fer'an zimethal olanlara da 
teşmili hususunun tefsiren kabulüne imkân ol
madığına müttefikan karar verildikten sonra 
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müeddaları yekdiğerine mutabık olan iki takrir 
hakkında icra kılman müzakere neticesinde hiya
neti vataniye mücrimininin affına dair olan 
Kanunun tefsirini mutazammın Adliye Encü
meninden 16 Şubat 1338 ve 25 Mart 1338 tarih
lerimde tanzim kılınıp Meclisi Âlinin kabul ve 
tasdikine iktiran eden mazbatalarda istiklâl 
mahkemeleriyle diğer mahakim tarafından Hi
yaneti vataniye Kanununa tevfikan muhakemeleri 
icra kılınıp mahkûm edilenlerden Meclisi Âlinin 
tasdikine muhtaeolanlar hini tetkikte ceraimi 
âdiyeden görüldüğü takdirde malıakimi umumi-
yeye sevk edilmek suretiyle vukua gelen zühul 
ve hatayı kanuni ıslah ettirilmekte ise de Meclisi 
Âlinin tetkikine tâbi olmıyan istiklâl mahkeme
leri mahkûminini Devletin kurayı maddiye ve 
mâneviyesini her ne suretle olursa olsun kesrü-
tenkisa sây'eden mücriminden addederek muha
keme ve mahkûm etmiş addolunacağından ve bu 
ise 'hiyaneti vataniye cürmüıiıde dâhil bulundu
ğundan ve istiklâl mahkemelerince mahkûm edi
len ve asker firarilerinden maadasına mütedair 
bulunan mahkûmiyetin hiyaneti vataniye mücri
mini meyanında dâhil olduğundan «Hiyaneti 
vataniye» mücriminin tâyin ve tasrihine hacet 
olmadığına ve binaenaleyh aftan istisna edilenler
den maade her ne suretle olursa olsun is
tiklâl mahkemeleri tarafından mahkûm edilmiş 
olanların evvelce kabul ve tasdik olunan tefsir 
mazbatalarmdaki sarahat dairesinde muamele 
görmeleri lâzımgolip ayrıca tefsir icabetmiyece-
ğinin müttefikan ve yalnız zaman ve mekân ve 
eşhas müttehidolarak ika edilmiş cürüm faille
rinden bir kısmı İstiklâl mahkemesinde muha
keme edilmesiyle aftan istifade edeceklerse de 
diğer bir kısmının malıakimi umumiyedb mu
hakeme ve mahkûm edilmeleriyle aftan istifade 
edip etmiyecekleri hakkındaki mütalâa mutlaka 
malıakimi umumiyede muhakeme ve mahkûm 
edilmiş olmalai'iyle aftan istifade- edemiyecekleri 
şeklinde ekseriyetle kabul edümiş ve azadan 
Müfid Efendi zaman ve mekân ve failleri mütte
hidolarak ika edilen cürmün faillerinden bir las
ını hakkında hiyaneti vataniye ve diğer bir kısmı 
hakkında ceraimi âdiye mücrimini demek husu
sunda hiçbir esası hukukîye tesadüf edilemediği 
cihetle onların da diğerlerine tebean tam istifade 
etmeleri lâzımgeleeeği mütalâasında bulunmuş 

ooa 
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olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tetkik ve tas
vibine arz ve takdim kılınmıştır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik Mdbuısu 

Emin 
Kâtip 

İsparta 
HJacı Mehmed Tahir 

Âza 
Diyarhefcir 

Hamdi 

12 . XI . 1338 
Mazhata Muharriri 

Kırşehir Mebusu 
Müsfüd 

Âza 
Biga 

Hâmid 

Âza 
Kırşehir 

Sadık 

MUSTAFA NECATİ B. (ıSaruhan) — Maz
bata Muharriri bu bapta izahat versin. Mesele 
mühimdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben an
ladım, söylerim efendim. Büyük Millet Meclisi bir 
samahat gösterdi. Fakat gösterdiği samahatin an-
laşılmamazlık yüzünden yüzde doksanı milletten 
istirdadedildi. İstiklâl mahkemelerinin hangi za
ruretin ilcaatiyle ve ne zaman ve ne gibi vazife 
ile tavzif edildikleri Heyeti Celilenin malûmu
dur. İstiklâl mahkemeleri Kanunu hıyanetti vata
niye yani bir Devlet teşkilâtına mâni olımak isti-
yen insanlar hakkında takibat yapılmak ve ordu
nun zapturaptını temin ve kuvvetini teksir ve kud
retini tezelzülden vikaye iyin yapılmış bir kanun
dur. istiklâl mahkemesine giden arkadaşlarımız; 
Devletin kuvayı maddiye ve mıâneviyesini başka 
şekilde tefsir ettiler. O kanun; o kadar elâstiki idi 
ki, ne yapılsa haklıdır. Fakat esbabı mucibe düşü
nüldüğü zaman İstiklâl mahkemesi âzası rüfekayı 
kiram düşünmeliydiler ki, ordunun kuvvet ve 
kudretini tezelzülden vikaye ve ordunun takvi
yesi ve yürütülmesi yegâne vazifeleriydi. Ellerin
deki kanun maddi ve mânevi belki tefsir götürür
dü. Zannediyoruim ki, onlar efsasatı kanuniyemizi 
ve hukuikiyemizi lüzumu olmadığı halde biraz fe-
ramuş buyurdular. Meselâ : Çarhı Devletin kuva
yı maddiye ve mâneviyesini izrar diye tâbirler 
koydular. Çünkü cidden her şey bu kelimenin içe
risine dâhil oluyor, fakat maksat teşekkül ile hiç
bir münasebeti yoktur. Daha doğrusu Devletin 
bütün çarhı adlîsi duranaımıştı ki. Efendiler! İs
tiklâl mahkemesi, memleketin bütün mahkemele
rini kendinde cemetmiş değildir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi her kudreti eömetmiş de, istediği 
gibi bu salâhiyetini başkasına devretmiş imiş... 
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Hayır efendiler hayır... Bir zaruret vardı; o da 
orduyu yürütmek ve buna engel olanları tedib-
etmek. Yîoksa honoz çalan da sizin mahkemenize 
tâbi değildi. (Böyle şeyler yok «esleri) Onun 
tarihi vardır. Esasen efendiler. İstiklâl mahkeme
lerinin bu husustaki içtihadı, fiil ile sabittir. 
İstirham ederim arkadaşlarımızdan; söylesin
ler; kendi verdikleri hükümlere ve icraata mut
tali olduk, kritik ettik. Devletin kuvvei adli
yesi vardı. Onu tecavüz ettiler. Efendim fena
lık mı yaptılar? Hayır, iyilik yaptılar. Fakat 
memleketin kuvvei adliyesini ihmal ettiler. Bir
çok muameleleri hüsnüniyetle yaptılar, fakat 
birçok insanların mağduriyetine meydan verdi
ler, turku kanuniyeden mahrum ettiler ve hiç
bir sebebe müstenidolmadığı halde Büyük Mil
let Meclisi istiklâl mahkemelerinin hiyaneti 
vataniyeden dolayı vermiş oldukları hükümle
ri, idam kararlarını, müebbet kürekleri aftan 
muaf tutuyor diye ceraimi âdiyeyi de hiyane
ti vataniye gibi hükmettiler. Bu Devletin teme
lini yıkmak istiyenlerin işlerinden ziyade baş
kaları hakkında takibatta bulundular. Yani bu 
kanunun icrasına memur olan zevat, Hiyaneti 
vataniye Kanununun içerisinde dâhil olan.cü
rümlerden başka, hiç tereddüdet'mcksizin cera
imi âdiyeden dolayı, daha doğrusu vazife ve 
salâhiyetlerinin haricinde olarak Büyük Millet 
Meclisinden deruhde ettikleri, aldıkları salâhi
yeti suiistimal etmek şartiyle - Velev hüsnüni
yetle olsun - memleketin kudreti adliyesini ih
mal ederek, halkın mukaddes olan hakkı mü
dafaasını turku kanuniyeden mahrum etmek 
suretiyle icrayı ahkâm ettiler, işte şu sarahate 
binaen Büyük Millet Meclisi; istiklâl mahke
melerinin salâhiyetleri dâhilinde olmıyarak ver
dikleri hükümleri affetmelidir. Zannediyorum 
ki, bu evleviyetle kabul edilecek kaziyedendir. 
O kanun müzakere edilirken bendenizin bir 
takririm vardı; istiklâl mahkemelerinin vermiş 
olduğu hükümlerden - yalnız düşmana memle
ketin bir cüz'ünü vermek için vâki olan eeraiın 
erbabı affedilmemek şartiyle - hepsi de afta dâ
hildir, mealinde idi. Arkadaşlarımızdan Easih 
Efendi, cevaben dediler, ki efendiler, şube rei
si, irtikâp ve irtişa yapmış, ordunun kuvay; 
maddiye ve mâneviyesini tenkisa uğratmış; bun
ları da affedecek misiniz? Buna mukabil He
yeti Celile dedi, ki hayır, zaten de maksat bu
dur. Yani hiyaneti vataniyeden maksat, erdi; 
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nun kudret ve kuvvetini tenkise matuf olan ce-
raimdir. İstiklâl mahkemelerinin sebep ve hik
meti teşkili de, zaten bu olup on altıncı mad
dede teyidedilen hususat da bundan başka bir 
şey değildir. Rasih Efendinin bu takriri üzeri
ne rüşvet ve ihtilas mutlak olarak ithal edilme
miştir. Hiyaneti vataniye, maddi ve mânevi kuva-
yı Devleti ızrara matuftur. Efendiler, o kanu
nun esbabı mucibesi, ordunun harekâtini tenkis 
eden rüşvet ve ihtilastan ibarettir. Bunu dar 
çerçeveye aldılar ve hattâ o zaman Refik Şev
ket Bey Adliye Vekili iken dediler ki, ben İs
tiklâl mahkemesi Reisi iken verdiğim hüküm
leri, şimdi nasıl affederim? Adliye Vekili bu
lundukları zaman, kendi hislerinin tesiri altın
da, bu yolda tefsire girişmişlerdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Burada
ki sarih ifadenizi zabıtlardan bulurum; Refik 
Şevket Bey... Böyle dediniz.. Şimdi mahkeme
lerin serbest olarak verdikleri hükme, onların 
affına nasıl el koyabilirim buyuruyorlardı. Si
zin işinize gelmiyor. Rica ederim, kanun, kim
senin içtihadına göre değildir. İçtihat meselesi 
de, öyle olmaz. Bunun içinde kasıt var. Di
yor ki, bunu nasıl yazıyorlar? Nasıl böyle bir 
kanunu Meclisi Âliye getiririm? Demiyor, ben 
böyle nasıl anlarım? Demiyor. Velhasıl üç de
fa İstiklâl mahkemelerine Riyaset etmiştir. 
Eğer Heyeti Ceiile muhakemesini yanlış yapmış
sa - ki öyle bir şey tasavvur etmiyorum - Mü
zakere zabıtları duruyor. Anlaşılır. Ben, bu 
zaptı birkaç defa okumuşumdur. Arkadaşları
ma da okumalarını tavsiye ederim. İstiklâl 
mahkemelerinin, ceraimi âdiye salâhiyetleri ha
ricinde olduğu halde hiyaneti vataniyeden do
layı mahkûm ediliyor da, diğerleri affedilmi
yor ve bu ceraimi âdiye, affedilmemekle ne ka
dar mânayı asliye, kanun ile ne kadar bir te
zat teşkil ettiğini nazarı dikkati âlilerinize arz 
ediyorum. Binaenaleyh bu Af Kanunu mutlak 
ve sarihtir. Efendiler, aftan istisna edilenler, 
ordunun kudreti maddiye ve mâneviyesini ızra
ra matuf olan mürteşilerdir. Şundan başka 
bütün .cemimin affı umuminin içerisinde dâhil 
olduğunu pek iyi biliyorum. Böyle anlamışım 
ve o günkü kanaati bugünkü gibi biliyorum; 
böyle anlamışım arz ediyorum. Heyeti Oelilele 
rinden ktiriham ederim, böyle alelfevr verilen 
hükümler dolayısîyle birçok insanlar mağdur 
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oldu, menafii vataniye için yandı, ne oldu, ol
du. Artık af, bu memleketin İstiklâl sadakası 
olsun.. Evvelki affmızı teşmil edin - yeni bir 
af, demiyorum - bunların affı lâzımgelir. Ev
velce vermiş olduğunuz eltafı kıskanmayın, ge
ri almayın.. Artık o mağduriyeti kaldırınız; 
efendiler. Devletin temelini yıkmak istiyen hi
yaneti vataniye mücrimininden birçokları bir" 

! horoz çalan kadar günahkâr değildir. Hiyaneti 
vataniye mücrimleri bunlardan pek fazla gü
nahkârdır. Yani bunu ceraimi âdiye için söy
lüyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Varmış 
gibi söylüyorsun.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — -Var. 
efendim. • 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Meclis 
namına icrayı hükmeden heyetlerin horoz-ça
lanlar hakkında itayı hükmetmeleri olur mu 
canım?.. 

HÜSEYİN AVNİ (Erzurum) — Şahsınızı 
Meclisle ölçmeyin. İki, üç şahıs Meclisle muka
yese edilemez. İnayet buyurun efendim. Hiya
neti vataniye ile mahkûm olanların ilâmları
nın yüzde kırkı geri gitmektedir. Acaba İstik
lâl mahakimi, mahakimi âdiyeden daha az mı 
hata yapar? Onlardan daha az mı hatadan-mü-
berradır, lâyuhti midir? Zamanın nezaketi 
icabatı onlar katî hükümler verdiler. Bugün it
tihaz ettikleri mukarreratı tetkik ederseniz 
yüzde ellisini... 

RAGriB B. (Amasya) — Yüzde sekseni... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet 
yüzde seksenini nakzedeceksiniz. İddia ederim 
ki yüzde seksenini nakzedeceksiniz, rica ede
rim onlara büyük bir kudreti verdik diye ver
dikleri hükmün affı İMeclise bir hakaret teşkil 
eder mi? Bu hiçbir kimseye hürmetsizlik teş
kil etmez. Üç adam hata edebilir. Bunların ver
diği hükümler tetkik edilmemiştir. O muamele 
o zamanın nezaketine göre idi. O adamın hakkı
nı bugün meydana çıkarması için turku kanu-
niyeye tâbi tutunuz. Yeniden muhakeme yapı
nız. Yoksa böyle alelfevr hapsaneleri doldur
makla zannediyorum ki; adaletten ziyade biraz 
zulme doğru gitmiş oluruz. Vakit ve za maniy
le bunlar, nazarı dikkate alınmış ve her neden
se sık sık tefsirler geldiği halde, bu adamların 

I mağduriyeti temadi etmiştir. Adliye Encümeni 
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de bu sefer kısa görmüştür. Evvelki zabıtları 
karıştırırsınız, bunun sarahatini görürsünüz. 
Ve le'hülhamd mücadelemiz zaferle meticelen-
miştir. O yatan adamlar haklarını ihlâl ederler. 
Rica ederim isiz de adaletinizi gösteriniz. Biea-
reg'âm diğerleriyle mukayese ederek onları da 
artı'k tahlis edin. Hissiyatla arz etmiyorum. 
Bunların mağduriyetlerini arz ediyorum. Heye
t i Celile bu vadide düşünmüş. Niçin bu Devle
tin temelini yıkanları affettiniz? Bunu niçin 
söylemiyorsunuz ? 

ABDULLAH Ef. (Sindb) — Asılanlar ne 
olacak asılanlar? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İşte 
efendiler, asılanlar gîbi telâfisi gayrimümküıı 
zararlar karşısındayız, istiklâl mahkemesinin 
kudreti şu idi diyerek 'affetmiyee'ek olursanız 
hissiyata kapılmış olursunuz. 'Böyle telâfisi gay-
rikahîl zararlar karşısında 'bu zarardan dönmek 
için eski semâhatinizden dönmeyin efendiler. 

MUHİDDİN BAHA sB. (Bursa) — Efendi
ler, l>en Eskişehir ve Konya İstiklâl Mahkeme
sinde bulunmuş (bir adam sıfatiyle Hüseyin Av-
ııi Beye cevap vereceğim. Ben Hüseyin Avni 
Beyin, 'kendi nefsine izafeten -tabiî öyle ol
duğunu anlıyorum, öyle olmasaydı söylemezdi -
dediği g ibi Dün verdiğim kararlardan bugün 
muazzep değilim. Dünkü verilen 'kararın mem-
lektin menfaatine hadim olduğuna kaani ol
duğum gibi bugün dahi eminim ve iddia edi
yorum. Bâzı arkadaşlarım İstiklâl mahkemesi
nin teşekkülü mevzııübahsolduğu zaman aleyh
tar 'bulundular. Hüseyin Avni Bey dahi onların 
arasındadır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (E rzurum) — İftihar 
ederim. 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Eğer 
Hüseyin Avni Beyin -Maazallah diyorum - tâ
bi olduğu zayıf fikirler 'bu Mecliste Ih akim ol
saydı İstiklâl mahkemesi teşekkül etmiyecek ve 
firarilerin önü almmıyacaktı (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Harbi 
Umumide İstiklâl mahkemeleri yo'ktu. Bu mil
let, vicdanı ile yürür. 

MUÖİDDİN BAHA B. (Devamla) — Ben 
zayıf fikirli değilim. (Gürültüler) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ben zayıf 
fikri anlayamıyorum.. 

RASîH Ef. (Antalya) —-Hüseyin-Avni'Be, 
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yi biz kemali emniyetle dinledik. O da dinle
sin rica ederim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Kuvvetli fi
kir sahiplerini muharebe meydanlarında gör
mek isteriz. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Biz ken
dimizi İstiklâl mahkemelerinde gördük. Efen
diler, kendinizi kuvvetli fikirler karşısında gö
rüyorsunuz. İnkılâp içinde iken za'fınızın şev
kiyle kuvvetli adamlara çatıyorsunuz. (Soldan 
alkışlar) (Sağdan, handeler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Haydi 
istihza makamında ben de alkışlıyayım. 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Diyo
ruz ki efendiler, bu memleketi kurtarmak için 
adam astık. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Adaletin temini 
için, başka şey için değil... 

MUHİDDİN BAHA ü. (Bursa) — Tabiî 
adaletin temini için. Biz bu memlekete hiyanet 
edenleri astık, biz bu memlekete karşı gelen
leri, biz bu dâvanın aleyhinde bulunanları as
tık, biz sizin aleyhinizde bulunan adamları astık. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Siyaset ya
parsınız bozarsınız sonra! 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Siya
seti yapan efendiler öteden beriden affı umu
mi için mektup alıp da burada hitabet yerinde 
söz söylivenlerdir. (Gürültüler) 

ZAMİR B. (Adana) — Müzakere mi oluyor, 
münakaşa mı oluyor? (Gürültüler) 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Efen
diler Meclisi Âlinizin aleyhinde hariçten ufak 
bir söz gelirse tahammül etmiyorsunuz. Hal
buki Hüseyin Avni Bey sizin verdiğiniz ka-

| rar üzerine teşekkül eden İstiklâl mahkemele
rinin aleyhinde söz söylüyor da buna nasıl ta-

j hanım ül ediyorsunuz? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Çok sa

mimî söylüyor da onun için. 
MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Çünkü 

sizin fikirlerinizin tercümanıdır. Sonra, sora
rım size, İstiklâl mahkemelerinin mahkûm et
tiği adamların affı için burada müsaadede bu-

I lunmaya, affa başladığınıza ben -de taraftarım. 
Fakat hanginiz efendiler isyanı bastırmak için, 
ihtilâli bastırmak için giden adamlann affını 

| buradan talebettiniz ? Âsileri kumandanların 
şahsi zulümlerinden, tedip için gidenlerin her 
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hangi zulümlerinden dolayı affı lâzımdır diye 
bir bucuk sene evvel verdiğim takrir hâlâ 
rüznamenin yüz birinci maddesinde duruyor. 
Demek ki siz dâvanın aleyhinde bulunanların 
affını istiyorsunuz. O dâva için çalışırken 
tesadüfen bir zulüm yapmış olanların affına 
karşı lakayt bulunuyorsunuz. Bu adamlar aca
ba Hüseyin Avni Beye mektup yazmadılar da 
onun için mi affetmiyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNİ fi. (Erzurum) — Hangi 
mektup'? Sizden öyle bir mektup almadım. 

MUHİDDİN BAHA W. (Devamla) — Bina
enaleyh İstiklâl mahkemeleri aleyhinde söyle
nilen şeyler Hüseyin Avni Beyin şahsi kanaa
tidir. Veyahut onun için üç beş arkadaşının 
kanaati olarak telâkki ediyorum ve reddedi
yorum. 

HÜSEYİN AVNİ 15. (Erzurum) — Meclis 
bunu lâğvetmiştir beyefendi. 

M.ÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
izahat vereceğim efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mademki müzakereye başlanılmıştır, 
Mazbata Muharriri Bey bütün izahatı dinlesin, 
sonra hepsine birden cevap versin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hayır, her safha
sında söyliyebilirim efendim. Encümeni Adli
yenin mazbatası ikinci defa olarak huzuru âli
nize geliyor ve ikinci defa olarak müzakere 
ediliyor. Bundan evvel Adliye Encümeninden 
gelen bu mazbatada. Adliye Vekâleti tarafın
dan talebolunaıı tefsirin lüzumu olmadığı, çün
kü bu tefsiri MeclM Âli bundan evvel iki defa 
yaparak tavazzuh etmiş ve bu vuzuh karşısın
da artık elde mevcut bulunan tefsirlere naza
risin artık başka suretle tefsire lüzum olmadı
ğını Adliye Encümeni arz etmişken rüfekadan 
bir iki zatın vermiş olduğu takrirler dolayı-
siyle tekrar tetkik edilmek üzere Adliye En
cümenine geldi. Encümenin noktai nazarı, ve
rilen takrirler ve evvelce Meclisi Âliden ka
bul edilen tefsirler anlaşılacak olursa bu me
selede nizaa müeddi hiçbir şey kalmıyacaktır. 
Geçen sene Af Kanunu Meclisi Âlice tanzim ve 
tasdik edildiği zaman mesele ikiye ayrılmıştı. 
Birisi hiyaneti vataniye cürmünü irtikâbetmiş 
ve fakat mahkemece o cürnıe vaziyed edilerek 
o cürüm hakkında muhakeme ve tahkikat icra 
edilmemi^ ve maznuniyet halinde kalmış ki-
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s:m, diğeri muhakeme edilmiş, hükmü verilmiş 
ve hükmü verilmiş o hu ak münasebetiyle ken
dilerinin affı lâzımgelelı veya gelmiyen kısım, 
Hiyaneti vataniye cürıınü Kanununa tevfikan 
mahkûm edilen kısımlar, doğrudan doğruya 
idama mahkûm olduğu halde müebbet küreğe 
ve müobbeft küreğe mahkûm olduğu halde on beş 
seneye indirilmek üzere üst tarafını affetmek ve 
artık unemleketin bütün Imvasmı kendi vazifesiy
le meşgul edecek bir şekle sokmak ve kendi dâva
mızın meşru olduğunu anlamıyacak hiçbir fert 
kalmadığı cihetle aleyhimizde bulunanları tasav
vur etmediğinizden dolayı affı bu suretle kabul 
buyurmuştunuz. 

Affedilmiyecek kısma gefnee : Affedil inilecek 
kısım da esas itibariyle Hiyaneti vataniye Kanu
nuna tevfikan mahkûm edilirlerin affı nazarı iti
bara alındığı için Hiyaneti vataniye Kanunu mu
cibince .muhakeme edilmesi lâmngelen eşhastan 
vazifesini suiistimal etmiş olanlar, irtikâp, irtişa 
edenler, casusluk edenler ve büadan dolayı diyarı 
ec nahiyeye kaçmış, firar etmiş ve orada kalınış 
olanlar affa dâihil değildir. Kanamın'ruh ve mü-
eddası müzakere edilen bütün axsa;ını, zabıtlarda 
meveuıdolduğu üzere, bundan ibarettir. Bu af ka
bul edilip merciince tetkik ve tebiğ edildiği gün
den itibaren bu maddei kanuniyeıin sureti tatbi-
kuyesinde her tarafta müddeiiuııumiler, maha-
kim memurları tereddütler dçeris\nde kaldılar. 
Diyorlar ki: Hiyaneti vataniye Kanuıuna te/fikan 
muhakeme edilen mücrimine verile», cezanın affı 
icabediyor da aealba Hiyaneti vatanice Kanununa 
tevfikan teorim edilmemiş ise bunlar la aftan isti
fade edecek mi, -etimiyeeekmi? Zira efendiler. İstik
lâl mahkemesi Heyeti Muhtereminin -erdiği ka
nunla kendisine bahşedilen salâhiyet dairesinde 
isterse Umumi Oeza Kanuniyle, isterse Askerî 
Ceza Kanuniyle, isterse Hiyaneti vataniye Kanu
niyle, istense vicdaniyle muhakeme icra eder ve 
mücrimin cezasını verir. O mahkeme böylece me
zun kılınmıştır. Bu suretle salâhiyeti vâsıa ile te
şekkül eden İstiklâl mahkemeleri heyetleri kendi
lerine tevdi olunan işleri muihakeme etmek yolun
da vazife noktasını katiyen fcatibılk etmediler. De
diler ki; salâhiyeti kanuniye vardır. Bize muta
sarrıfların, kaymakamların, nahiye müdürlerinin. 
polislerin tevdi ettiği ve ihtimal ki vatanda şuriş 
çıkarmak istiyen faillerin bir an evvel mııhake 
meleri niyet edilip onlann tecziye edilmeleri lâ-
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zımdır. Vazifemiz memleketin asayişini Mâl eden 
kimseleri tecziye etmektir. Binaenaleyh biz de bu
na salâhiyettarız. Bunu bu suretle muhakeme edip 
mahkûm etmek lâzımıgelir dediler. Ve muhakeme 
ettiler. Böyle değilse başka. (Böyle oldu sesleri) 
Şimdi Af Kanunu çıktıktan sonra İstiklâl Mahke
mesinin şekli itibariyle Hıyaneti vataniye Kanu
nuna tevtfiki mümkün okmyan ve fakat istiklâl 
mahkemelerince muhakeme edilip mahkûm edil
miş bulunan eşhası acaba affedecek miyiz? Etmi-
yecek miyiz? Teredjdüdettiler. Adliye Vekâleti 
Meclisi Âliye bir tefsir taleihi ile geldi. Meclisi 
Âli bunu Kânunusani 1338 de tefsir etıti ve o tef
sirde deniyordu ki; istiklâl mahkemelerinin cü
rümleri Hiyaneti vataniye Kanununa tetabuk et-
miyen «kesanı alıp muhakeme etmemesi, ievvelki 
arz ettiğim eslbaibı mucibeye binaendir. Binaen
aleyh onlar da bunu liyaneti vataniye addetmek 
suretiyle muhakeme itmişleridir. Şu halde hiya
neti vataniye çerçevesinin içerisine istiklâl mah
kemelerinin muhakeme ettikleri eşhais girmiştir. 
Bunun içerisinde atffedilmiyecek eşhas da tasrih 
eldilmiiş olduğundan Hiyaneti vataniye Kanunu
nun ruhu dıolayiisiyte Devletin kuvayı maddiye ve 
mâneviyesini tenkil etimek için, mürtekibolanlar, 
nıürteşi olanlar, casuslar, memleketin haricine 
firar edenler, bur!ar müstesna olmak üzere her 
hangi cemimi muhakeme etmiş ise bunlar kami
len afta dâhildir diye Meclisi' Âlinizce t asri ika 
iMinarı etmek üzere bir mazbata verildi. 

MBHM'BD ŞÜKRÜ B. (Karahişarı Sahih) — 
Onu şimdiye kalar tatbik etmiyenler mesuldür'. 

MÜFlD Ef (Devamla) — Bu maabata veril
dikten sonra memurini adliye arasında kanunun 
tatbiki noktasından yine tereddüt başgöstermeye 
başlar. Denilir ki; istiklâl mahkemesi muhakeme 
ettiği eşhasa tatbik etmiş olduğu kanun Hiyaneti 
vataniye Kanunu olmak suretiyle affa dâhil ol
ması lâzımgelir. Halbuki istiklâl mahkemesi; Ce
za Kanununun filân maddesi demiş veyahut bir 
adamın kız kaçırmasından dolayı mahkûmiyetine 
gitmiş, binaenaleyh kız kaçırmak hiyaneti vata
niye cürmünde dâhil değildir. Cinayet mahkeme
sine mütaallik bir cürümdür. Bunları da biz affa 
dâhil edecek miyiz, etmiyecek miyiz? diye sormuş. 
Arz ettiğim tarihten bir ay sonra ikinci defa Mec
lisi Âli kanarını tekideimek suretiyle buyurmuş 
ki; bunlar mademki, istiklâl mahkemesinde mu
hakeme edilmiştir, istiklâl mahkemesinde muha-
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keme edilen eşhası ikiye ayırıp da eğer ki, ikinci 
kısım eeraim istiklâl mahkemesinin vazifesi hari
cindedir dersek bu adamlar hakkında verilen hü
kümler zaten muteber değildir. Başka bir mahke
meye sevk etmek ve orada muhakeme edilmek 
lâzımgelir. Vazifesi dâhilinde dersek, istiklâl 
mahkemelerinin vezifeleri ise yalnız hiyaneti va
taniye cihetine matuftur. Binaenaleyh, istiklâl 
mahakiminin her muhakeme ettiği eşhası hiya
neti vataniye çerçevesi dâhiline koyup bir kanu
nu bu suretle tatbik etmek ve istiklâl mahkeme
sinin mânevi olan nüfuzu ve kendilerinin de 
maksadı, memleketin selâmeti cihetine matuf ol
duğundan onları muahezeye lüzum yoktur. Bi
naenaleyh, ikinci nevi eeraim de bu çerçeve da
hilindedir. Evvelki tefsir mucibince bunların da 
aftan istifade etmesi lâzımdır, kararını ikinci 
defa Meclisi Âli vermiş. 

Evvelki çerçeve ikinci defa tahkim edildik
ten sonra bir de üçüncü defa olarak Meclise bir 
tefsir gelmiştir. Bu tefsir ne diyor? Zamanı bir, 
mekânı bir, eşhası bir, cürmü bir, yani bir gün
de, bir saatte bir mahalde mütaaddit eşhas irti
kâbı cürmetm işler, hiyaneti vataniye mücrimi
dir, diye bunların üçü, dördü derdest edilerek 
istiklâl mahkemesine verilmiş, istiklâl mahke
mesi bu adamları muhakeme etmiş, mahkûm et
miş, evvelki verdiğimiz tefsire binaen hiyaneti 
vataniye çerçevesinin içerisine girdiğinden dolayı 
tabiî surette- kendilerinin aftan istifade etmesi 
1 âz imgeliyor. Fakat bu cürmün şeriklerinden, btı 
faillerin diğer arkadaşlarından bilâhara elde edi
lenleri bu defa da tutmuşlar, adliye mahkeme
sine ve mahakimi aidesine vermişler, mahakimi 
umumiyede bunlar mahkûm olmuşlar. Bir fiilin 
mütaaddit failleri olup da bunların birkaç tane
sinin mutlaka istiklâl mahkemesinde muhakeme 
edilmesinden dolayı affedilmesi ve diğerlerinin 
İstiklâl mahkemesine verilmeyip de mahakimi 
umumiyede muhakeme edildiklerinden dolayı 
affedilmemesi gibi adaletsizlik karşısında kalı
yoruz. Binaenaleyh, bu adaletsizliği tevhidetmek 
ve yine İstiklâl mahkemesinde muhakeme edil
miş ve fakat bu cürüm, katiyen hiyaneti vatani
ye ceraiminin çerçevesi dâhiline girmemiş.. Me
selâ kız kaçırmak gibi, hetki ırz gibi mesail var
dır. Bunlara da afların teşmilinden dolayı te-
roddüdediyoruz. Bunu da tefsir ediniz, bundan 
sonra bir daha Meclisi Âlinizden bir şey somıı-
yalım, deniyor. Bu üçüncü tefsir talebi üzerine 



t : 170 8 4 
encümeniniz müzakere ve münakaşa etmiş ve j 
demiş ki; Tefsir Kanununun ibaresi sarihtir ve 
Meclisi Âliden iki defa verilen tefsir kararı sa
rihtir, binaenaleyh, Meclisi Âli evvelce bir kaidei 
umumiye kabul etmiş, her hangi bir mesele, ki, 
İstiklâl mahkemesinde rüyet edilmiştir, o mesel e I 
hiyaneti vataniye cürmü sınıfına girmiştir. Bu 
kaidei külliyenin kabulünden başka çare olma
dığını Meclisi Âli kabul etmiştir, bu, burada dâ
hildir. 

İkinci kısma gelince : Eşhasın mütaaddidol-
masından dolayı ayrılıp da bir kısmının muha
kemeleri İstiklâl mahkemesinde, diğerleri maha
kimi umumiyede icra olunanlardan, . İstiklâl 
mahkemesinden mahkûm olanların affı lâzım- i 
geldiğini, mahakimi umumiyede muhakeme edi- I 
lenlerin artık bu aftan istifade edemiyeceğini 
Meclisi Âlinizin Encümeni Âlisi ortaya sürmüş- I 
tür, Burada âra ikiye ayrılmıştır. Mahakimi 
umumiyeden muhakeme edilip de mahkûm edi- I 
lenler bu aftan istifade edemez. Çünkü, elde I 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu var, bu ka
nuna tevfikan o mücrimler derecatı mahakime I 
riayet etmek suretiyle haklarında yapılmış bir I 
kanunsuzluk varsa bunu hallettirebilirler. Bina- I 
enaleyh, istinafa, temyize hakları olduğundan I 
ve muhafazai hukuka muktedir olmaları müna- I 
seebtiyle affa bunlar dâhil değildir, diyorlar. 
Arkadaşların bir kısmı diğer bir fikirde, aynı I 
cürüm, aynı zaman, aynı mekânda eşhası muta- I 
addide tarafından icra edilmiştir. Bunlardan bir I 
kısmı mademki, İstiklâl mahkemesine verilmiş I 
ve Hiyaneti vataniye Kanununa tevfik edilmiş I 
ve o çerçeveye girmiştir, binaenaleyh, hiyaneti I 
vataniyeden mahkûm edilen affedilsin de diğer- I 
leri İstiklâl mahkemesine verilmediğinden dolayı I 
affedilmesin. Bunun için bir esasatı hukukiyeye I 
tesadüf edilemediğine binaen Heyeti Muhtereme I 
hakem olsun, diye Huzuru Âlinize getirilmiştir. I 
Meselede; ne başka suretle iddiayı fazilet etmek 1 
var, ne de bu meselede şahsi takibedilecek emel I 
vardır. Emel, Meclisi Âlinin göstermiş olduğu I 
büyüklüğü ve iki defada vermiş olduğu tefsir I 
kararının muhkemiyetini ve artık bunun tefsire I 
ihtiyacı olmadığını arz ve iblâğdan ibarettir. I 
Mesele budur, başka bir değeri yoktur, efendim. I 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, bendeniz evvelâ şurasını arz edeyim M; I 
İstiklâl mahkemesinde birisinde âza olmak sure- I 

1339 C : 1 
tiy.e va^ifei vataniyemi hüsniüfamd&ı dolayı 
ilebbet iftihar edecek arkadaşlarınızdan biriyim 
ve bu iftiharımı gelip Heyeti Âliy^ıize arz et
tiğim zaman Heyeti Umumiyetin gösterdiği 
Asan teveccühü hatırlatmak istedim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu ehlâfa ait, 
ehlâf bunu tariben halledecektir. 

KEFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Ben
deniz Hüseyin Avni Bey biraderimizin, İstik
lâl mahkemelerinin vazifei kannniyesinin ne 
okluğunu bilnıiyeeek kadar clfazı umumiye ile 
istiklâl mahkemelerine hücumunu ve hattâ şu 
dakikada Mazbata Muharririnin beyanatiyle, 
kendi beyanatı arasındaki esas tezadı öldür
mek istiyorum ve yalnız Hüseyin Avni Beye 
diyorum ki; İstiklâl mahkemelerinin vazifesi
nin esası, ordunun kuvvei maddiye ve mân e bi
yesini tezyit maksadına müstenidolmakla beri 
bey, İstiklâl mahkemeleri Kanununun zeyl'nde 
tasrih edilen dört şekil ile, dört kısım ile ve 
daha birçok vazaif ile meşbu ve mahmuldür. O 
zeyli okusunlar, rica. ederim, tekrar dikkatini
zi eelbederim. Görecekler ki, İstiklâl mahke
melerinden maksat, yalnıM ordunun bir divanı 
harbi vazifesiyle mükellef olmak değildir. B.u 
münasebetle ita edilmiş olan hükümler için
de yumurta hırsızlığını söylediler. O İstiklâl 
mahkemeleri ki, kendi şahsiyeti mâneviyesi ile 
değil, belki yine Meclisin şahsiyeti mâneviyesi-
nin verdiği salâhiyete istinaden iş görmüştür 
ve bu suretlo iftihar ederek şunu söylüyorum : 
Eğer yumurta hırsızlığı eden adamlar, memu
rini Devletten iseler, yine kendilerinin dediği 
gibi, onların da kafalarını kırmak ve onları 
mahkûm etmek ve onları aftan istifade ettir
memek elbette ve elbette İstiklâl mahkemeleri
nin salâhiyeti dâhilinde idi. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan iddiaları mecruhtur. 

*Bu meseleyi hallettikten sonra mesele ga
yet basittir; biz bir kanun çıkarmışız, adı, hi
yaneti vataniye mücrimininden bir kısmının 
affına dair kanun. O kanun bendenizin Adliye 
Vekâletim zamanında çıkmıştı. Bendeniz şah
san bu kanunun münhasıran hiyaneti vataniye 
müeriminine aidolduğuna kaani idim. Ve bu 
noktai nazarımı günlerce ve hattâ aylarca Ad
liye Encümeninde dermeyan ettim, kabul ettire-
medim^ Heyeti Umumiye de dermeyan ettim 
ilk mazbata ile Heyeti Umum iyenizin verdiği 
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karamla; İstiklâl mahkemelerinden mahkûm olan j 
ve birimci maddede gösterilen müstesnaiyattan 
hariç •bananlar da bu Af Kanunundan isti
fade eder*denildi. Eğer hu kararın çıktığı da
kikada benciniz Adliye Vekili bulunsaydım, 
huzuru âlinizde, arz edeyim ki, Meclisin ver
miş olduğu bu karar karşısında yapacağını, der
hal bu kararı icra etmekti. Fakat verilen kararın 
hakikaten - O -zaman söylediği]» gibi - müşevveş 
bir vaziyette bulunması, Adliye Vekâletini sa
rahaten ifayı ahkâmdan menttmiştir ve tek
rar müracaat etmiştir. O halde bu son müracaat, 
tefsirin tasrihi ve hattâ tefsiri vaziyetiadedir. 
Şimdi okunan bu tefsir, evvelki tefsirin derecei 
şümulünü, anlamaya matuftur. Nitekim şurasını 
da arz edeyim ki; iki mazbatayı tanzim eden 
Adliye Encümeni, iki defa tasrih etmekle de 
tefsiri, evvelin sarih, olduğunu söylemiştir. Bu
nun sarih olduğunu söylemekle zannederim ki 
zamanında bu sarahati tatbik etmiyenlere karşı 
bir hissei muahaze tefrik, olunabilir. 

M(;FİD Ei:. (Kırşehir) - - Meclisin'' kabu-
% 1 ^ . 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) - Evet 
efendim. Yalnız ne olacaktır? Müfid ' Efendi 
şöyle söyledi : Bir eürmün failleri kısmen İs
tiklâl mahkemesine ve kısmım de nıahakimi umu-
miyeye gitse, şimdi o faillerin velev ki dünya
nın en esna' adamları olsalar, mücerret, İstik
lâl mahkemesinden mahkûm oldular diye af
tan istifade edecekler, diğerleri istifade etmi-
yecekler. Binaenaleyh bu haksızlığı Adliye En
cümeninde muhakeme olanlardan, bir kısmı
nın İstiklâl mahkemesince mahkûm olması ve 
diğerlerinin mahakimi umumiyede mahkûm ol
maları aftan istifade etmelerine mâni değildir. 
Fakat Adliye Encümeni ekseriyetle bu fikre iş
tirak etmemiştir. Bendeniz de Adliye Encü
meninin fikrine iştirak ettim. 

Sarahat meselesinde delâlete itibar yoktur. 
Binaenaleyh İstiklâl mahkemeleri mahkûmları 
da affa dâhil edildikten sonra mahakimi âdiye
den mahkûm olanların aftan istifade edecek
lerini söylediler. Mazbata Muharriri Beyefendi
den şunu rica edeceğim : Bu tefsiri ahir, tefsiri 
evvel ile kabul edilen şekli de ilga ediyor mu? 
Yani tefsiri evvelde aftan, istifade edemeyecek
leri. tafsil edilen bâzı ceraim erbabını da bu 
mutlakıyet ifadesine ilâve ediyor mu? Bir misal 
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| daha arz edeyim; bundan evvelki tefsirin 

en son noktasında bendenizin bilhassa Heyeti 
Umumiyeye vâki olan uzunca mütalâatımda şu 
kayıt vardır : Maharimi askeriyeye fiili şeni 
icra etmekten dolayı İstiklâl mahkemelerinde 
mahkûm olanlar bu aftan istifade edemezler 
diye sarahat vardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bazan bu işi ya
par da mahkemeye bile gönderilmez. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim 
burada bütün Devlet işleri bozukluklarını hallet
miyoruz. Yalnız bir mesele hallediyoruz. Bende
nizin fikrimce bu tefsir mazbatasının vaziyeti, 
tefsiri evveli izahtan başka bir şey olmamakla 
beraber, oradaki maksadı ihlâl etmemek lâzım-
gelir. Bu iki tefsirin ihtiva ettiği bütün mesail 
zaten Adliye Encümeninin de ittifakla kabul 
ettiği veçhile mukaddema yazılan tefsirde dâ
hil olduğundan makbuldür. Çünkü Meclis karar 
vermiştir. Onu başka şekilde anlamaya vaziyet 
müsait değildir. Ancak şu noktayı söyliyeyim ki ; 
bilinci tefsirde maharimi askeriyeye, açık bir 
tâbirle cephede harb eden adamların maharimi-
ne karşı taarruz ve tecavüz edenler, fiilî şeni 
icra edenler, mücerret kuvayı maddiye ve mâ-
neviyei Devleti ihlâl ettiği maddesiyle İstiklâl 
mahkemesince mahkûm edilenler bu aftan isti
fade edemez, çünkü o tefsirde sarihtir. Kimler 
aftan istifade edemiyeeekler ? Affa dair olan 
Kanunun son fıkrasında «îrtikâbedenler bir, ca
susluk edenler iki, ihtilas edenler üç ve en niha
yet Meclisin kabul ettiği şekilde maharimi as
keriyeye tecavüz edenler dört, bendenizin telâk
kime göre bu dört kısmın aftan istifadeleri ta
biî, şimdi lâzımdır. 

MUSTAFA NECATİ B. (Soruhan) — Efen
dim mesele hissiyatla hallolunacak derecede olma
dığından daha umumi bir şekilde mâruzâtta bu
lunacağım. Malûmuâlinizdir ki, yaşadığımız üç 
senelik hayat, tarihimiz itibariyle baştanbaşa me
fahirle doludur. Bunun içinde Meclisi Âlinin lü
zum görerek ihdas ettiği mahkemeler heyetinin 
Meclisi Âli namına vukubulan hidematı da yine 
şayanı kayıt ve tarihimiz için hakikaten şerefli 
bir şey teşkil edecek kadar haizi ehemmiyettir. 
Bendeniz iki sene Heyeti Aliyeniz namına İstik
lâl mahkemelerinde ifayı vazife ettim. Huzuru 
âlinizde ve Kürsü Millette arz ederim ki, efendi
ler, hiçbir vakitte tavuk hırsızını muhakeme et-
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medim. Memleketin hayat ve haysiyetini, şeref 
ve izzetinefsini lekelemek istiyenlerle uğraştım, 
memlekette hırsızlık yaparak halkın şeref ve 
izzetinefsini ezenlerle uğraştım. 

Bu suretle millî orduyu dünyaya şeref ve
rebilecek bir şekle soktuk. Efendiler, emin olu
nuz ki, bendenize tevdi buyurduğunuz vazifeyi 
hiçbir gün suiistimal etmedim. Tarih karşısın
da, Cenabı Hakkın karşısında yüzümü açarak, 
kafamı kaldırarak ve göğsümü kaldırarak im
tihana hazırım. Hiçbir vakit tavuk hırsızlığı ya
panlarla meşgul olmak Meclisi Âli âzası içeri
sinde hiçbirisinden sudur etmemiştir zannede
rim. Emin olunuz ki, muhakeme ettiğimiz adam
lar; sekiz, on kadını katleden, cepheden firar 
ederek ailelerin namuslarına tecavüz edenlerdir. 
Hiçbir vakitte âdi nıesaille İstiklâl mahkemeleri 
uğraşmamıştır. Eğer efendiler; Adliye mahaki-
minin derecei salâhiyetine tecavüz vâki olmuş
sa, Adliye Vekilini tahtie etmek lâzım gelir. Ad
liye Vekâleti halkın hukukunun müdafiidir. Şim
diye kadar mahakimi fevkalâde tarafından, İs
tiklâl mahkemesi tarafından halkın hukukuna 
tecavüz vukubulmuş, mahakimi âdiyenin salâhi
yetine tecavüz vukubulmuşsa neden halkın hu
kukunu müdafaaya memur olan Adliye Vekili 
halkın hukukunu müdafaa etmemiştir! Rica ede
rim, Meclisi Âlide İstiklâl mahkemelerine giden 
arkadaşlar bunu irtikâbetmemiştir. Halkın hu
kukuna tecavüz etmemiştir. Bunu reddederim. 
Tarihimizde şerefle kaydedilecek olan İstiklâl ma-
hakiminin şerefini hissiyatınızla hareket ederek 
hiçbir zaman böyle şeylerle lekedar etmiyelim. 
Bendeniz kendi hesabıma söylüyorum. Bütün me-
hakimi nazarı itibara alınca zannederim ki, bü
tün arkadaşlarımız da bu tarzı müdafaanın ta
raftarıdır. 

MAZHAR, MÜFİD B. (Hakkâri) — Bizi de 
hesabımıza söylemeye mecbur ettiler. 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Efen
dim bugün memaliki müstahlasaya kulaklarınızı 
verirseniz halkın vicdanından, kalbinden gelen 
şada Meclisi Âlinin etrafında çınlar ve nihayet 
burada duyulur. Gidiniz efendiler; memaliki 
müstahlasayı görünüz, orada ahali feryadediyor. 
İstiklâl mahkemesi isteriz diyor. Neden istiyor? 
Bunu tahlil edemem. Bu hususta iki şekil var
dır. Birincisi; İcrayı adalet etmiş, ikincisi İstik
lâl mahkemesinin tesrii adalet yapmasına kaani 
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I olduklarmdandır. Memaliki müstalasa*1 gtâcıı* 

ler Ankara'dan, Kastamonu'dan, §u?*ian bura
dan giden muhacirindir. Bu adami*? kaani ol
muşlardır ki, İstiklâl mahkemeleri salkın müda-

I fiidir ve onun için bugün İstiklâl mahkemeleri
ni istiyorlar ve halkın etrafında lemali hürmetle 
eğildiği mahkemelere karşı, tarite karışan mah-

I kemelere karşı arkadaşlarımız hürmetkar olsun 
I efendiler, onlar Meclisi Âli nsimna ifayı vazife 

etmiş arkadaşlarınızdr. Onu tarihe bırakalım. 
I Gelelim meseleye : Etendiler; madem ki, Mec-
I lisi Âli İstiklâl mahkemesi tarafından verilen 'bâ

zı hükümlerin affına karar vermiştir, şimdi me-
I sele yalnız bu şekilde kalmıştır. İstiklâl mahke-
I mesi tarafından hiküm verilerek < affedilen 
I eşhasla beraber ayrı zamanda aynı hükümle 
I mahkûm olan ve 'bıgün ma'hakimi âdiyeye ve-
I rilen adamların da affı lâzımgelir mi,' gelmez 
I mi? Diye mesele yırdır. Kanaatimce mademki 
I Meclisi Âli İstiklâl mahkemeleri tarafından ve-
I rileıı hükümlerin b.ı suretle affını istilzam et-
j mistir. Aynı 'zamaıda aynı meseleden-dolayı 
i 'bugün mahakimi âdiyeye gitmek mecburiyetin-
I de olanların da a:'fı lâzımgelir. Günkü, affedi

lenlerin yanında diğerlerine; gîdiniz, • muhake
me olunuz, demek doğru olamaz. Meclisi Âlinin 

1 aynı adamlar hakkında af kararı vermesi'lâzım -
g e l i r . > ' ' • ' . • ' 

I REİS — lif endim, müsaade ediniz, rica ede-
I rim sözlerinizi tefsir meselesine hasrederseniz 
I derhal meseleyi intacedeceğiz. Çünkü aleyhin-
I de söz söyliyen yoktur. İstiklâl mahkemelerinin 
I bu tefsirle derecei münasebeti olduğu mütalâa-
I sini yürütürsek bir şey çıkaramayız. • 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Be-
I yefendi bir sui tefehhümü izale etmek mecbu-
I riyetinde kaldım. Ben arkadaşları itham etme-
I dim. Yalnız tecavüzü salâhiyet «ettiler, diyorum. 
I Yoksa kendilerine bir şey isnadolunmamıştır. 
I hata meselesinde şahıs mevzuu'bahis değildir. 
I Bin tane hüküm bulunur ki, ceraimi âdiye-
I dendir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Hatasızı oldu mu? 
I Hataları burada tashih olun'du. 

HAKKI JHami B. (Sindb) — Bendeniz yal-
j i?iz mazbatanın son fıkrası hakkında izahatta 
I bulunacağım. Devletin kuvayı maddiye ve raâ-
I neviyesini kesretmesi dolayısiyle mahkûm edi-
I len bâzı eşhasın şeriki cürümleri mahakimi âdi-
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ye tanfmd a n mahkûm edilmiştir. Binaenaleyh 
§u Af ranunu mucibince 'bu gibi eşhas istifa
de edip taliye edildikleri (halde aynı mesele
den dolayı .mahakimi âdiyece mahkûm edilen 
eşhasın mihpusiyette kalmaları bunda bir 
adaletsizlik joktur denmektedir. Bunda müsa
vatsızlık varâr. Fakat müsavatsızlığın mdbdei 
zannedersem Bdayet mahakimi tarafından ve
rilen hükümlerden mütevellit değildir. Cer&imi 
âdiye erbabının Hiyanei Vataniye Kanununa 
tevfiken, turku >anuniyt ile (bahşedilmiş olan 
hukuk müdafasmi'ı ref'ijle hakkı müdafadan 
mahrum olarak muhakene edilmesi meselesi
dir. Bir defa Usulü Muttakematı Cezaiye Ka
nununun kavaidi umumİyîsine tâJbi olan eşha
sın her nedense kanunen müktesep haklarının 
kendilerinden nez 'edilerek mahkûm edilmeleri 
müsavatsızlığın esasını teşiil ediyor. Bu itibar
la bunların affı lâzımdır. Bunda Meclisi Âli 
tereddüdetmemiştir. Gerek evvelki tefsirde ve 
gerekse Ibunda bunu söyleniştir ve 'kanım dahi 
sarihtir. Ancak mahakimi nizamiye tarafından 
mahkûm edilen eşhas halen mahpustur ve mev
kuftur. ıMahakimi nizamiye tarafından muha
kemeleri icra edilip de 'beraat edenlerin şüre
kâyı ceraiminden bir kısmının da istiklâl mah
kemeleri tarafından mahkûm edilmek ihtimali 
vardır. Fakat beraet etmiş olması dahi varittir. 
Beraet etmesi itibariyle onlar çıkmışlardır. 
Bunlar da çıkacaklardır. Onlar ayrıca lıa>"a-
rmı istihsal etmişlerdir. Fakat Bidayet ma1 ki
mi tarafından .mahkûm edilenler flıakkmd* bir 
şey düşünmek zaruridir. Bendenizce bu zarure
ti yine bu kanunla bulafbileceğiz. Malûmuâliniz 
her hangi bir kanun makahîine şâmil değil
dir. Fakat kanun eğer mazlumların, mah
kûmların lehinde tefsir edilecek bir mahjyet-
teyse ve sarahaten onlara şâmil olacak bir key-
fiyet'teyse - ki şüphesiz sarahaten şâmildir -
Ve tefsiren şümulü imkânı varsa o zamanda 
kanun mekabline şâmil olur. Mademki şiire-
kâyı cürmü affediliyor, diğerlerinin de aynı 
fiilden dolayı mahkûm edilmiş olmaları hase-
hiyle istifade ettirilmeleri zarurîdir. Bu iti
barla bu tereddüdü izaleten Hiyaneti Vataniye 
Kanununa tevfikan İstiklâl mahkemeleri ta
rafından mahkûm edilmiş olan eşhastan, ma
hakimi nizamiye tarafından mahkûm edilmiş 
şürekâyı cürmün dahi işhu affa dâhil olması 
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tarzında bir fıkra ilâve edilirse muamele ta
mam olmuş olur zannederim. 

REÎS — Mazbatanın aleyhinde söz söyli-
yen yok. Mesele tenevvür etti zannederim. Mü
zakerenin kifayeti hakkında takrirler vardır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, Refik 
Şevket Beyin sualine cevap vermeye mecbu
rum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Efendi, her mahkeme âzası mahkemeleri na-̂  
mma söz söyledi. Bu sırada Kayseri Mahke
mesi ne olacak? Rica ederim, 'bize söz veri
niz, yoksa yumurta (hırsızlığı 'bize kalıyor. 

REİS —-. İstiklâl mahkemeleri hakkında 
müzakere yoktur. Tefsir mazbatası nıevzuu-
bahistir. Rica ederim, efendim mahkemeler 
hakkında bir şey yoktur. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim ortaya bir horoz meselesi <çıktı. Her mah
kemeden bir arkadaş çıktı, hu sözü kabul et
medi. Şimdi ben söylemiyecek olursam bunu 
Kayseri mıntıkası İstiklâl maihkemesi kabul 
etmiş olur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey, İstiklâl mahkemeleri münakaşası 
mevzuubahis değildir. Şimdi tefsiri kanuniyi 
müzakere ediyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey, 
horozdan muradım ceraimi âdiyedir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim Refik 
Şevket Bey mesele sordu. Evvelce yaptığımız 
tefsir mazbatalarında bâzı noktalar gösterilmiş. 
Eshabı mucibeyle (bu tefsirde de Adliye Encü
meni onları kabul ediyor mu, etmiyor mu ? Di
yorlar. Malûmuâlileri Adliye Encümeni mak
sadını tamamiyle arz etmiştir ve diyor ki, bu
rada tefsir edilecek birşey yoktur. Evvelki tef
sir Meclisi Âlice kabul edilmiştir. Başka hiçbir 
cihet yoktur. Evvelce tefsir nasıl kabul edil
diyse mesele Öyledir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir vardır. Meselenin tamamen te
nevvür ettiğini zannediyorum. Müzakerenin ki
fayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim Hakkı Hami Bey tefsir mazbata
sına bir kayıt ilâvesini teklif ediyorlar. 
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Riyaseti Celileye 

Devletin Kuvayı maddiye ve mâneviyesini 
kesir maddesinden dolayı istiklâl mahakimi ta
rafından mahkûm edilip affedilen eşhasın za
man ve mekân itibariyle şeriki cürümleri olup 
mahakimi nizamiye tarafından mahkûm edilen 
eşhasa teşmil zaruridir. Keyfiyetin işbu tefsire 
ilâvesini teklif eylerim. 

Sinob Mebusu 
Hakla Hami 

(Kabul, kabul, sesleri) 
BEİS — Efendim, bu Adliye Encümenin-

deki akalliyetin fikridir. Şu şekilde mazbatayı 
reye korsak bu takrir kabul edilmiş olur ve bu 
takrire lüzum kalmaz. 

Efendim, Adliye Encümeninin tefsirindeki 
akalliyetin fikriyle mazbatayı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Akalliyetin fikriyle mazba
ta ekseriyetle kabul edilmiştir. 

REFİK B. (Konya) — Akalliyetin teklifi 
veçhile değil mi? Yani Müfid Efendinin fikri... 

6. — TEZKERELER 
1. — Damızlık hayvanlardan Gümrük Resmi 

alınmamasına dair Kanunun tefsir edilmesine 
dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Efendim evrakı varidenin kıraatine 
geçiyoruz. 

Efendim! Islah ve teksiri hayvanat ıçm da
mızlık hayvanların Gümrükten muafiyetine dair 
Kanunun tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin 
tezkeresi var. Kavanini Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye mah
kûm Kırkkilise Müftü sabıkı Agâh Efendi hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile maznun Kırk
kilise Müftü sabıkı Agâh Efendi hakkındaki 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Hiyaneti vataniyeden beşer sene küre
ğe mahkûm Papaz Mordros ve Topik Sarraf yan 
ve rüfekası hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden maznun Pa
paz Mardros ve rüfekası hakkındaki evrakın 
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I gönderildiğine dair Adliyo Vekâleti tezkeresi 

vardır. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Ziraat Bankası Heyeti İdaresi için 
mebuslardan bir âza intihabolunmasına dair İk
tisat Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Ziraat Bankası Heyeti idaresi için 
âza intihabına dair iktisat Vekâleti tezkeresi 
vardır. Okunacak efendim. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ziraat Bankası Kanununun on yedinci mad
desinde Merkez Meclisi idaresi Bankanın Mü
dürü Umumisiyle Müdürü Umumi Muavinin
den ve Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat ve 
Ticaret ve Ziraat Odası âzasından devair ve. 
mecalis ve heyatı aidelerince müntahap birer ve 
Maliye Nezaretiyle Ziraat Idarei Umumiyesi er
kânı memurininden nezaretlerince tâyin oluna
cak birer zattan teşekkül edeceği ve on seki
zinci maddesinde âzalık müddeti dört sene olup 
Müdürü Umumiyle Müdürü Umumi Muavinin
den maada âzanm nısfı her iki senede bir tec-
didolunacağı ve ilk defa çıkacak âza kur'a ile 
tefrik olunarak çıkan âzanm tekrar kabili inti
hap ve tâyin bulunduğu ve münhal vukuunda 
intihap ve tâyin olunacak âza selefinin müdde
tini ikmal edeceği muharrer olmasına ve Mer
kez Meclisi idaresinin "1336 senesi Kânunusa
nisi iptidasında teşekkül etmiş bulunmasına 
mebni sene iptidası olmak münasebetiyle ber-
mucibi kanun icra kılman kur'a keşidesinde 
Şûrayı Devlet namına müntahap Kayseri Me
busu Osman Zeki Beyin ismine isabet etmiş oldu
ğundan yeniden bir zatın tâyin ve isminin işar bu-
yurulması rica olunur, efendim. 

4 Kânunusani 1339 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 

REİS — Efendim İktisat Vekâleti, Ziraat 
Bankası Meclisi idaresine âza intihabedilmesi 
ve bildirilmesini talebediyor. Geçen sene Heyeti 
Gel ileniz bunu Divana havale etmişti. Divan 
intihabetti, Meclise havale etti. Bunu da müna
sip görürüseniz Divana havale ediniz. Divan 
intihabedip neticeyi Meclisi Âliye bildirsin. 

Bu suretle Divanın intihabını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Di
van intihabeder, Heyeti Celileye bildirir. 
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8. — MUHTELİF EVRAK 

i . — Adana'nm senei devriyei istihlâsı mü
nasebetiyle mahallinden mevrut telgraflar 

REİS — Adana'nm senei devriyei istihlâsı 
münasebetiyle Adana'dan mevrut telgraflar var
dır. Divanı Riyaset münasip cevaplar verir. 

2. — Bolu Meclisi Umumisinin küşaclı müna
sebetiyle mevrut telgraf 

REİS — Bolu Meclisi Umumisinin küşadı-
na dair telgraf vardır. Divan münasip cevap 
verir efendim. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Bahri
ye Vekâleti tesis edilmesine dair kanun teklifi 
(2/637) 

REİS — Büyük Millet Meclisi İcra Vekille
rinin sureti intihabına dair Kanuna tezyil edil
mek üzere Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifi 
vardır. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Konya Mebusu ilacı Bekir Efendinin, 
mecidiye ve aksamının sureti ted-avülü ve -yırtık 
kâğıt paraların ioplaliııklması hakkında kanun 
teklifi (2/636) 

REİS — Gümüş meskukâtın şekli tedavülü
ne dair Konya Mebusu ilacı Bekir Efendinin 
teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönde
riyoruz. 

3. ---- Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile ar
kadaşlarının, Bâzı • fedakârların taltiflerine 
dair kamım teklifi (2/635) 

REİS — Bâzı fedakârların sureti taltifleri 
hakkında Lâzistan Mebusu Necati Efendi ve rü-
fekasımn teklifi kanunileri var. Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

,2. — Diyetırbekir Mebusu ilacı Şükrü Bey re 
rufekmının, Diyarbekir'de bir İpekçilik Mekte
bi tesis •edilmesine/ dair takriri 

REİS — Diyarbekir'de bir İpekçilik Mekte
bi. t esi.,i hakkında Diyarbekir Mebusu Hacı Şük
rü Bey ve rüfekasımn temenni takriri var. İkti
sat Vekâletine gönderiyoruz. 
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3. — Burdur Mebusu ismail Subhi Beyte 

kırk iki arkadaşının, İstanbul'daki memurların 
âcüen terfih ve ikelarlanna dair takriri 

REİS — istanbul'daki memurinin acilen ter
fih ve ikdarları hakkında Burdur Mebusu isma
il Subhi Beyle kırk iki refikinin temenni takriri 
var. Heyeti Vekile Riyasetine gönderiyoruz. 

5. —• Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Reji memurları hakkında takriri 

RElS — Reji memurları ve derecatı hakkın
da Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin te
menni takriri var. Maliye Vekâletine gönderiyo
ruz. 

2. — Reşad Hikmet Bey merhumun ailesi ta
rafından verilen arzuhalin Maliye Vekâletine 
havalesine dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Reşad Hikmet Bey merhumun aile
si tarafından verilen istidanın Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesine dair İstida; Encümeni 
mazbatası var. Mnvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

3.-9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans, Ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS ••— Avans Kanununun yedinci madde
sine zeylolarak teklif edilen maddei kanuniye 
hakkında Mnvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var. Bunu tensibederseniz Varidat Kanunu 
ile münasebattardır. Varidat Kanunu ile mü
zakere edelim. (Hay hay sesleri) 

3. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Kozan Mebusu Doktor Fikret Beye tam 
tahsisatla izin verilmesi hakkındaki Divanı Ri
yaset kararı 

REİS — Kozan Mebusu Doktor Fikret Be
yin altı ay tam tahsisatla mezuniyeti dün tâ
yini esami ile reye vaz'edilmiş, nısabolmamıştı. 
Bugün tekrar reye vaz'ediyoruz, (Reyler isti
mal olundu.) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -—. 
Efendim, Varidat Kanununun iki maddesi kal
mıştır. Rica ederim, bunu ikmal edelim. 

REİS — Efendim, reylerini istimal etmiyen 
arkadaşlar varsa lütfen reylerini versinler. 

(İstihsali ara hitam bulmuştur.) 
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S. —- Sırbistan'dan hicret eden ahalii İsi âmi

l/enin hakkı tasarruflarının temini için Lozan 
Sulh Heyeti Murahhasasunca çalışılmasına dair 
yüz imzalı takrir 

REİS — Sırbistan'dan hicret eden ahalii İs-
lâmiyenin hakkı tasarruflarının temini için Lo
zan'daki Heyeti Murahh.asa.mrz Riyasetine gön
derilmek üzere Heyeti Vekileye tevdiine dair yüz 
imzalı bir takrir vardır. Heyeti Vekile Riya
setine gönderiyoruz. 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Encüme-
niyle Heyeti için yapılan intihabın neticesi 

REİS — Memurin Muhakemat Tetkik Encü
meni azasının neticei intihabını söylüyorum. 178 
zat reye iştirak etmiş, Şevket Bey (Bayezid) 74, 
Osman Kadri Bey (Muş) 64, Yusuf Ziya Bey 
(Bitlis) 64, Midhat Bey (Mardin) 54, Hacı Feyzi 
Bey (Elâziz) 49, Cani Bey (Muş) 48, Hulusi 
Efendi (Kastamonu) 47, Süleyman S im Bey 
(Yozgad) 43, Nafiz Bey (Oanik) 39 rey ile inli-
halledilmişlerdir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahil)) — Müsten
kifi söyleyin Reis Bey. 

REİS .— Müstenkif (77) dir. 
Efendim; Memurin Muhakemat Tetkik He

yeti intiha'batı neticesini arz ediyorum. ,107 aded 
Ara, 101 müstenkif, Tevfik Bey (Dersim) 72, 
Mustafa Hilmi Efendi (Niğde) 63, Resul Hey 
(Bitlis) 60, Haydar Bey (Van) 52, Tevfik Bey 
(Erzincan) 51 rey ile intibabedilmişlerdir. Bu 
üçüncü defa yapılan bir intiha'btır; muamele 
tamamdır. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Reis 
Bey! 77 müstenkif 'birinde, yüz bir müstenkif 
di gerinde,var. 

NEBİL Ef. (Karalıisarı Saihüb) — Arkadaş
lar Muhakemat Heyeti için iştirak eden arka
daşların adedi 204, bu kadar reye karşı 101 
rey müstenkif kalıyor. Rica ederim, bu nasıl in
tihaptı r'? Milletin mukadderatının bu tarzda 
hallini Meclisin ekseriyeti külliyesi istemediği 
halde arkadaşlar bu kadar rey ile o umuru na
sıl temin edecekler? Şûrayı Devlet teşkilinin 
şu neticeden zaruri olduğu anlaşılıyor ve 'Mec
lisin buna taraftar olduğu anlaşılıyor. 
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REÎS — Efendim Şûrayı Devletin teşkiline 

dair bir lâyihai kanuniye vardır, ve Meclise 
gelmek üzeredir. Mevcut kamun bakidir. Bi
naenaleyh intihap yapmak zarureti vardır. İn
tihap yapılınca da şu neticeyi ka'bul zaruridir. 
îstinkâfm mânası şudur, budur demek lüzum
suzdur. O istinkâftan eğer maksat Şûrayı Dev
let tesisi ise o kanun geldiği vakit ona göre mü
zakere (edilir. 

MUSTAFA NECATI B. (Sarühan) — Efen
dim o lâyihai kanuniyeyi ruznameye koyunuz. 

ZAMÎR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar memleketlimiz işgal dolayısiyle birçok tah
ribata mâruz kaldı. Binaenaleyh, memleketimi
zin ekseriyeti azîmesini teşkil eden aksam köy
lü rençperlerimizden ibarettir. Bunlar için He
yeti Celilenizin en büyük 'himayeyi yapacağı
na şüphem yoktur. Memlekete külliyetli mik
tarda. alâtı ziraiye ithal edilmek üzeredir. Bi
naenaleyh 'bu memleketin ziraatindeki noksa
nın, memlekete ithal edilecek birtakım malze
melerle, alâtı ziraiye ile itmam ve ikmal edile
ceğine (bendeniz kaaniim. Bundan on beş gün 
mukaddem Heyeti Celi!eniz, Ziraat makinala-
rında müstamel mevaddı muşta ilenin Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanunun her 
şeye tererhan müzakeresini kabul 'buyurmuştu. 
(Jok istirham ederim ibu 'bir maddelik bir şey
dir. Bunu şimdi yapalım ve neticelendirelim. 
(Hay'hay sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Kara'hisarı Salıib) 
— Reis Bey yarım kalan Varidat Kanunundan 
sonra.. 

ZAMİR B. (Adana) — Bendeniz bir takrir 
verdim, okunsun. 

'REİS — Müsaade buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey; söz isterim efendim. Bu ruzname me
selesi hakkında 'her gün, .bir gün evvel ittihaz 
ettiğiniz kararı Ibir gün sonra ibozmakta. bir fai-
de yoktur. Belki ruzname tanzimi için yaptığı
mız bu müzakereleri işin intacına sarf etmiş 
olsa idik 'birçok işlerimiz çıkmış olurdu. Vari
dat Kanununun ikinci maddesi kalmış'tır. Heye
ti Celileniz on defa karar ittihaz 'buyurdunuz. 
O 'bitsin; yine onu takiben kalbul etmiş olduğu
nuz bir mesele vardır ki bugün evrakı varide 
ıneyamnda çıkardınız. Onu takiben çıkacak di-

http://Murahh.asa.mrz
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ger mevad varâa, Zamir (Beyin teklif ettiği ine- I 
sele de o sıraya alınır ve o suretle müzakeresi
ne başlarız. Fakat Nizamnamenin tâyin ettiği ı 
sarahat dairesinde müzakeresi 'başlamış ve otuz ı 
gün devam etmiş bir kanunun bakıyei muza- j 
keresini bırakıp da diğer mesailin müzakeresi- j 
ne geçmek suretiyle işi karıştırmakta mâna yok- j 
tur. Bir mesele bitsin ve ondan sonra ötekine i 
geçelim. I 

Ben Zamir Beyin teklifinin müstaceliyetine j 
itiraz etmiyorum. Fakat Ibu teklif daha evvel i 
müzakeresine .başlanmış mesail üzerine takdim | 
edilecek bir mesele .olamaz. 

NEBİL Ef. (Karabisarı Salhlb) — Reis Efen- j 
di Hazretleri müsaade ediniz. Ruzname rama- j 
ra altına alınmıştır ve dördüncü maddede Zira
at Bankası Kanununun müzakeresi vardır. Za- ı 
mir Beyin teklifi ondan ,sonra olabilir. Yoksa j 
eski verilmiş kararlardan dönersek bu Meclis ı 
bir şey çıkaramaz ve çıkamryacaktır. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar çok rica J 
ederim. Evvelce de bu teklifin tercihan muza- i 
keresi hakkında karar yermiştiniz. Zafbıtları 
okursanız bu kararı görürsünüz. Halbuki bu 
mesele üzerine diğer birtakım mesail tercih 
olundu. Bu teklif mühimdir ve çiftçilerin hu
kukuna taallûk eder. Heyeti Celileden çok rica 
ederim, köylünün hakkını arıyalım ve bu ka
nunu bir an evvel çıkaralım. 

RElS — Müsaade edin de bir kelime de ben | 
söyliyeyim. Her şeye takdimen müzakeresi ka- i 
bul edilen Varidat Kanununun bakiyesi ile Zi- J 
riaat Bankası Kanunu vardır. Zamir Bey ise J 
her şeye takdimen Ziraat ma'kinalarmda müs
tamel mevaddı müştailenin Gümrük Resminden j 
istisnası (hakkındaki Kanunun müzakeresini 
teklif ediyorlar. 

ZAMİR B. (Adana) —- Bîr maddeden iba
rettir. 

REÎS — Dahiliye ve İktisat vekilleri de, 
bâzı suallere cevap vermek üzere sabahtan be
ri buradadırlar. M'aaihaza Zamir Beyin takriri
ni okutacağım : 

Riyaseti Celileye 
Tahminen bir hafta mukaddem Heyeti Um il

miyece müzakeresi tercihan kabul buyurulan 
Ziraat malkinalarmda müstamel mevaddı m üş-
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tailenin Gümrük Resminden muafiyetine ait 
lâyihai kanuniyenin bugünkü Celsede tercihan 
müzakere edilmesini teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Zamir 

(Kabul kabul, sesleri) 

REİS — Takriri reyi âlinize vaz'ediyorum 
Bu meselenin tercihan müzakeresini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Ruznamede müstacel mevaddan Varidat Ka
nununun b'akıyei müzakeresiyle Ziraat Banka
sı Kanunu vardır. Varidat ve Ziraat Bankası 
kanunlarından sonra bu meselenin müzakeresi
ni kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil 
mistir. 

Efendim bir takrir daha var: 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemelerinin mahkûm ettiği bil

ûmum mücrimlerm Af Kanunundan istifade et
meleri hakkında vâki olan teklif mevkii hü 
küm ve karara vaiz'edildiği esnada isyanı bas
tırmak için hareket eden ve o esnada cürüm 
addolunabilecek efali ihtiyar etmiş olanların 
ihmal edilmesi Büyük Millet Meclisinin adalet 
ve nasfelti ile kabili tecviz değildir. Binaen
aleyh Mecliste derdesti rüyet olan evrak liste
sinde (101) numara ile mukayyet bulunan Af 
hakkındaki teklifi kanuninin de hemen müzake
re edilmesini talep ve rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Muhiddin Baiha 

REİS — Efendim, müstaceliyetle müzakere
sini teklif ediyor. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

2. — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Bey
in, Elâziz vilâyeti ahvali dahiliyesine dair suali 
ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin şifahi ce
vabı 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Derişim Mebusu Muhteremi 
Bbdülhak Tevfik Beyin Elâziz vilâyetindeki 
asayişsizliğe dair bir sual takriri var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ce'lilesine 
Mamuretülâziz vilâyeti merkezinde intişar 

etmekte bulunan; «Satveti Milliye», gazetesi
nin 9 Teşrinievvel 1338 tarihli ve yirmi sekiz 
numaralı nüshasında vilâyet ahvali dahiliyesi-
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nin müzebzep ve bu teşevvüş do'layısiyle ahalii 
mahalliyenin muazzep bulunduğu ve esasen du
manlı günleri seven şekavet erbabının Teşrini
evvel zarfında gayet feci ve müellim cinayet
ler icra eylediği kemali teessürle kaydolunmak
tadır. Bir buçuk ay evvel dairei iritlhabiyem-
den avdetim münasebetiyle uğrama'ksızın geçe
mediğim Blâziz merkebinde birkaç gün devam 
eden ikametim henıgâmında asayiş şikenane ah
vale dair kulağıma değen sözleri vesaika müs-
tenidolmadığı için olvakit kaydı ihtiyatla din
lemiştim. Gazetede vukuundan bahsedilen va-
kayii fecianın tekerrürü mesmuatımı canlı bir 
hâdise şekline tahvil etmektedir. Binaenaleyh 
cinayatı mezkûre ne gibi esbabdaıı mütevellit
tir? Failleri ve bâdileri hakkında ne muamele 
yapılmıştır? Dahiliye Vekâleti Celilesinden sn • 
al Duyurulmasını arz eylei'im, efendim. 

Dersim Mebusu 
Abdülha'k Tevfik 

DAHİLÎYE VEKİLİ ADÎ FETHÎ B. (Istan 
bul) — Bu sual takriri münderecatına nazaran 
mahallinden tahkikat icra ettim. Bu tahkikat 
neticesinde «Teşrinievvel ayında Kiği ve Na
zimiye kazalarında mukim Kureyşan aşiretinin 
Kalbilân ve Meval'iyan kabileleri ve Malazgird' 
in Alan ve Suuşağı aşiretleri yekdiğerinden ne-
hip ve garette bulunmuş olup sevk olunan müf
reze ve Heyeti Adliye tarafından menhubatm 
istirdadedilerek sahiplerine teslim edildiği ve 
Dersim'in Koço, Topuz aşiretlerinden iki çete ta
rafından Sarıçiçek mevkiinde hayvanat ve bâzı 
yolcuların emval ve eşyası gasbedilmekle taki
batı vakıa neticesinde eşkıyaya beş maktul ve 
birçok mecruh verdirilerek mağsubatm kamilen 
istirdadedilmekle beraber takibata devam olun
duğu ve efradı askeriye derdest ve vesaiti nak
liye celbine memur jandarma müfrezesine silâh
la taarruz eden dört şakiden biri meyyiten, üçü 
hayyen elde edildiği ve Elâziz'den karyeleri
ne avdet eden Barekâni karyesi ahalisinin Kara-
belli aşiretinden ve Koçuşağı'ndan bâzı eşhas 
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1 tarafından gasbedilen dört ester ve bir merkep-
I lerinin istirdadına giden jandarma müfrezesiyle 
I mütecasirler arasında müsademe vukua gelerek 
I hayvanların istirdadedilmiş ve bu uğurda bir 
I jandarmanın şehit düşmüş olduğu ve Elâziz'e 
I yarım saat mesafede Mornik karyesinde bir §ah-
I sm katli üzerine kasabaya kurbiyetinden dola-
I yi ahali arasında heyecan husule gelmiş ise de 
I icra kılman takibat neticesinde faillerden üç 
I şahsın derdestiyle adliyeye teslim edilmiş oldu-
I ğu anlaşılmıştır. 
I Cereyan eden vukuat, arz ettiğim vukuat-
I tan ibarettir, ve Dersim'de bu gibi vukuat ek-
I sik olmuyor. Yani bu vukuat; Abdülhak Tevfik 
I Beyin takrirlerinde tasrih ettiği veçhile, öyle 
I fevkalâde feci ve müellim, ahvali tabiiyenin ha-
I ricinde bir şey değildir. 
I MUSTAFA B. (Dersim) — Vekil Bey bu her 
I yerde olabilir. 
I ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Me-
I sele, bendenizce tenevvür etti ve kâfi gÖrüyo-
I rum. 

I 3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, Bun-
I yan Kaymakamı hakkında Dahiliye Vekaletine 
I sual takriri. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ F E T H Î B. (De-
I vamla) — Efendim Kayseri Mebusu Muhteremi 
I Âlim Efendinin Bünyan Kaymakamının sebebi 
I tebdili hakkında bir sual takriri vardır. (Ken-
I dişi yok sesleri) Kendisi yoksa o halde hakkı sâ-
I kıt olur. 

REİS — Varidat Kanununun bakıyei müza-
I keresine geçiyoruz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
I müşane) — Efendim, Aşara aidolan madde Mu

vazene Encümenine havale edilmişti. Lütfen en
cümenden gelen şekil okunsun. 

REÎS — Beş dakika teneffüsten sonra Vari
dat Kanununu müzakere etmek üzere Celseyi ta-

I til ediyorum. 

I Birinci Celsenin hitamı; saat : 2,05 



ÎKÎNCI CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,10 

jREÎS — İkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : ibrahim Bey (Mardin), Enver Bey (izmir) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Yok
lamaya lüzum görmüyorum. Celseyi açıyorum. 
Doktor Fikret 'Beyin tam tahsisatı hakkın
daki Divan kararı ikinci defa reye vaz'edil-
dilmişti. Elli altı beyaz, altmış iki kırmızı ile 
lam tahsisat itası reddedilmiştir. 

2. — tiinob Mebusu Hakkı Hami Beyin Ka-
•vanini Mahiye Encümeni âzalığına intihabı 

'REİS — Etendim -Sinob Mebusu Hakkı Ha
mi Bey Kavaniııi Maliye Encümenine âza ola
rak intihabedilm işti r. 

10. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

/. — 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tarifesi
ne zcylolarak tanzim olunan kanun lâyihası, 
Akaarat Vergisinin tezyidi hakkındaki kanun 
lâyihası, Aşar Hisset İanesi ve Küsuratı Mun
zama hakkındaki kanun lâyihası, Zonguldak kö
mürlerinden îhracaat Resmi alınmamasına dair 
kanun lâyihası, Karahisarı Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin, Aşar mültezimlerinden edayı deyin-
edenlerin emlâki merhuneleri hakkındaki 29 Ey
lül 1336 tarihli Kanun hükmünün temdidine 
dair kanun (2/483), Karesi Mebusu Abdülga-
fur Efendi ile arkadaşlarının, Varidatı husu
si/y ei vilâyettin muhasebei hususiy elerce tahsil 
ve kabzı hakkında kanun teklifi (2/406), Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet eşyası 
hakkındaki Kanunun mevkii meriyetten ref'i 
hakkında kanun teklifi (2/541) t Aydın Mebusu 
Tahsin Beyin, Yunanistan'dan ithal edilen zey
tinlerden alınan Gümrük .Resminin zeytin yağ
larından alınan Gümrük Resmi derecesine iblâ
ğına dair kanun teklifi (2/538"), Gümrük Ka-' 
nununun 84 ncü maddesini muaddil kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümenince tan
zim olunan mevaddı kanuniye 

REİS — Varidat Kanununun bakıyei müza
keresine geçiyoruz : 

MADDE 10. — İstilâ gören mahallerde 1336 
ve 1337 seneleri İhale Aşarı mültezimlerinin am
barlarına mevzu zahairin kısmen veya tama
men düşman tarafından gasıp ve yağma ve 
ihrakedildiğine dair vukubulacak dâvalar Aşar 
Nizamnamesinin elli beşinci maddesi hükmüne 
tevfikan rüyet olumu*. 

REİS — Efendim onuncu madde encümen
den muaddel şekilde gelmiştir. Söz alan yok
tur. Encümenin teshit ettiği şekli muaddeli 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Şekli muaddel kabul edil
miştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
(Gümüşaııe) — Efendim, on birinci madde 
olmak üzere; Muvazenei Maliye ve Kavaniııi 
Maliye encümenlerinin evvelce kabul ettiği ve 
23 Ağustosta mazbatasını yapıp Heyeti Celile-
nize tevdi ettiği bir mesele vardır. O da Aşar 
Hissei İanesinin ihalesini mütaakıp cibayetinin 
Ziraat bankalarına ve idarei hususiyelero tevdi
inden ibarettir. Bu lâyiha zaten Heyeti Vekil e-
den gelmişti. Malûmu âliniz bu idarei hususiye 
hissesi varidatı umumiye meyanmda cibayet edil
dikçe birçok karışıklıkları, teşevvüşü mueibolu-
yor. Onun için artık muhasebei hususiye varida
tını esasından temin etmek Maliyenin şu veya bu 
masrafına sarf olundu, diye vâki olan şikâyet
leri bertaraf etmek için ihaleyi mütaakıp idarei 
hususiye hisselerini tefrik etmek en muvafıktır. 
Bunu kabul buyurursanız on birinci madde ola
rak dereedelim ve bu mesele halledilmiş olsun. 
(Muvafık, muvafık, sesleri) 

ABDULLAH Ef. (İzmît) — Hasan Bey
efendi; belediye meselesini de ilâve etmek lâzım-
gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendiler, burada Aşar Hissesi mev-
zuübahistir. (Ağnamı da, sadaları) 
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ABDULLAH Ef. (izmit) — Müsakkafatla 

ikisi tevhidedilecek. * 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, Heyeti Vekileden gelen tek
lifi kanunide birinci madde olarak Aşar Hissei 
İanesinin tefriki, ikinci madde olarak Küsuratı 
Munzam manın da kaza üzerine tahakkukunu mü-
taakıp tefrikidir. Fakat Muvazenei Maliye En
cümeni Heyeti Vekileden gelen lâyihanın ikinci 
maddesini nazarı dikkate almamış. Bir kere 
Aşar meselesi bitsin; eğer Küsuratı Munzanıma-
nm da tahakkukunu mütaakıp tefriki lâzımge-
lirse Heyeti Vekilenin bu lâyihadaki teklifinin 
ikinci maddesini on üçüncü madde olmak üzere 
müzakere ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tedri
satı İptidaiye Kanununun on beşinci maddesi 
dolayısiyle yapılan madde bu değil mi efendim? 
Kavanini Maliyede on beşinci madde dolayısiyle 
Maarif Vekâletinin bir teklifi var. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Hayır efendim, o değildir. Bu Aşa
rın usulü cibayetine aittir. Maliye Vekâleti bu
nu cibayet etmekle mükelleftir ve bir sene içe
risinde cibayet edemediğini senei âtiye bütçesine 
koymak ve varidatı umumiyeden vermek esasına. 
müstenittir. Şimdi biz o kanunu bir madde ile 
bozuyoruz. Diyoruz ki, Aşar Hissesi ihaleyi mü
taakıp tefrik olunur. İdarei hususiyeye devrolu-
nur ve cibayet olunur, efendim. (Muvafık, ses
leri) 

MADDE 11. — Ziraat Bankasiyle vilâyet 
idarei hususiyelerinin Menafii ve Maarif His
sesi İanesi olarak her sene Aşarından tahakkuk 
edecek miktara muadil o senenin Düyunu Uınıı-
miyeye muhavvel olmıyan liva ve kazalar Aşarı 

mültezimin senedatı bittefrik bankaya devir ve 
havale olunur. 

REİS — Efendim, varidata mütaallik mesail 
hini ihalede tefrik olunacak. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Pekâlâ, ama 
Düyunu Umumiyeye muhavvel olan yerlerin 
varidatı nasıl cibayet edilecektir 

REİS — Hasan Fehmi Bey, Dü vunu Umu
miyeye a-idolan ne olacak diye Basri Bey so
ruyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim madde mutlaktır. Kema
line masruftur. Cibayeti Düyunu Umumiyeye 
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tefrik edilen mahallerde tefriki lâzım gelir. 
Düyunu Umumiyeye verilen Âşann fazlasını 
Maliye zaten alır. Fazlasını Maliye cibayet et
tikten sonra sene nihayetinde hesabeder. Eğer 
taksimi düyundan sonra fazla ve eksik olursa 
bu Düyunu Umumiye ile Maliye arasında bir 
muameledir, bir hesaptır. Binaenaleyh ciba
yeti Düyunu Umumiyeye muhavvel olan Aşa
rın bu kanun yapılmazdan evvel, yani şimdiki 
usulü cibayeti Maliyeye tevdi ettikten evvel 
nasıl tefrik ediliyorsa bu maddeyi kabul ettik
ten sonra aynı suretle tefrik edilir. Madde 
mutlak ve sarihtir ve o suretle idare edilmesi 
lâzımdır. 

ÖMER LÛTFİ B. (Saruhan) — Emaneten 
idare edilen yerlerde aynen mi tahsil edilecek
tir? Buna dair tasrihat yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ I i. (De
vamla) — Efendini Emanet meselesi bu ayrı 
meseledir. Emanet meselesi o senenin tahsila
tından ne ise hissesi tefrik olunur. Biz eibaye-
tin doğrudan doğruya Maliye Vekâleti tara
fından yapılması ve bir sene sonraki bütçeye 
senei sabıkın tahsilatı nispetinde tahsisat vaz'-
edilerek emvali umumiyeden tediye edilmek 
yolundaki ahkâmı bu madde ile bozuyoruz. 
Yokfea emaneten idare edilen mahallerde ne 
tahsil olunursa o verilir. Aynen yapılmışsa ay-

! nen verilir. Bu pek tabiî, Aşar Nizamnamesi 
sarihtir. Aynen ihale edilmişse aynen olur. 
Emaneten yapılmışsa tahsisat nispetinde hisse-

| si tefrik edfılir. 
REİS — Buyurun Hüseyin Avni Bey. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - - Sarfına

zar ettim Reis Bey. 
REİS —• Efendim! Maddeyi on birinci mad

de olarak reyi âlinize vaz'ediyorum. Kaimi 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti 
azîme ile kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Matbu lâyihadaki dokuzuncu madde on ikinci 
madde oluyor. 

MADDE 12. — Düyunu Umıımiyece ecnebi 
tömbeki bayilerinden cibayet edilmekte olan 
Beyiye Resmine harb karşılığı olarak dört mis-

I li daha zammolunmuştur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Şimdi müzakere edilecek bu maddedir. (Ka
bul, kabul sesleri) (İzah edilsin sesleri) 

I Efendim! Memaliki eenebiyede istihsal edilen 
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tömbekilerin mendeki timize muayyen bir usul | 
dâhilinde ithali serbesttir. Bayiler kilosuna I 
kırk para resim verir, altın para zamanında 
ayrıca da bir beyiye ücreti alınırdı. Muayyen 
dükkânlarda satarlar. Şimdiki halde de muay
yen usule tâbidir. Halbuki Memaliki ecnebi-
yeden gelen tömbekilerden alınan bu kırk pa
ra resim gayet cüzi bir resimdir. Tömbeki ise 
mükeyyif attandır. Harb karşılığı olmak üze
re fevkalâde vergileı ihdas ettiğimiz zaman
larda bu, unutulmuştur. Şimdi para farkını da 
ilâve ederek Beyiye Resmini dört misline ib
lâğ ediyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beyefendi pek azdır. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Daha dört misli tezyidini Muvazenei Maliye 
Encümeni teklif etmiştir. Çünkü bunun ayrıca I 
GümrKik Resmi de vardır. Gümrük de verir. I 
Az değildir efendini. I 

SALİK Ef. (Erzurum) — Bu tekliflerinizi 
biraz noksan görüyorum. Yani yüzde dört pek I 
azdır. I 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim yüzde dört değil, dört I 
mislidir. I 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim yekûnu j 
ne ediyor? Yüzde ne alıyorsunuz, bir okkada I 
ne eder? I 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
mü^ane) — Memaliki ecnebiyeden ithal edi- I 
lecek tömbekilerden kiloda kırk para resim I 
alır, Reji İdaresi. Buna karşılık olmak üzere I 
Hazineye ister az, ister çokj tutsun, kırk bin li- I 
ra vermekle mükelleftir. Biz bu usulü bozmu- I 
yoruz, ona dokunmuyoruz. Ayrıca harb kar- I 
şılığı olmak üzere de dört misil tezyidediyo- I 
raz. I 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Beyefendi, I 
bu sureti kafiyede azdır. Bunun dört misli yok I 
azdır. Bunu hiç olmazsa yirmi misline çıkar- I 
mak lâzımdır. Bu suretle bu da memleketimize I 
az gelir. Çünkü memleketimizde dört yüz, beş I 
yüz kuruşa tütün içiyoruz, iki yüz kuruşa I 
tömbeki içeceğiz. Bu doğru olmaz, doğru de- I 
ğildir efendim. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —• Beş mislinden fazla hiçbir şeye I 
zammetmedik efendim. I 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Tömbeki 
'Vergisi iki suretle olarak tahsil ediliyor. Biz I 

. 1339 C : 2 
Rejiye zammettik, Düyunu Umumiye kalmıştı. 
Şimdi hariçten gelen tömbekilere zam yapıyo
ruz. Dahilî tömbekilere de dört misli, beş mis
li zammettiğimiz halde ona zammedilmemiş. 
Şimdi hariçten gelenlere zam yapıyoruz. Dü
yunu Umumiye bunun Beyiye Resmini alıyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim Beyiye 
Resmi olarak kiloda kaç kuruş alıyordunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Aynı miktarı zam
mediyoruz. Mesele yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kiloda ne alabi
liyorsunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Bir kuruş alıyoruz. 
SALİH Ef. (Erzurum — Bir kiloda bir ku

ruş alındığına nazaran beıŞ kuruş alıyoruz. 
İSMET B. (Çorum) — Düyunu Umumiye 

Bey'iye Resmi olarak bir kuruş alıyordu, Reji de 
bir kuruş alıyordu, Rejiye ilâve ettik. Düyunu 
Umumiye kaİJmışJtı. Bu. kanunla onu da beş kuru
şa iblâğ ediyoruz. Dalhilî tömbekilerden Reji ne 
alıyorsa hariçten gelenlerden de onu alıyoruz. 
•Çünkü Bey'dye Resmi için alınan Resmi Düyunu 
Umumiye için de alıyoruz. (Fazla alınız, kıyamet 
mi kopar sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim memleke
timiz dâhilinde bir tömbeki çıkıyor, bir de hariç
ten geliyor. Her ikisinden de dört misil vergi alır
sak nasıl olur? O halde memleketimizin istihsalât 
ve ziraaitini de himaye edelim. Az veya çok çık
sın, mesele burada değildir. Meselâ memleketimiz
de çıkan tömbeki veya tütiünıü farzedelim ki, bin 
kuruşa içiyoruz, neden icaıbediyor ki, ecnebiden 
gelen bir tütünü biz daha ucuz bir fiyatla alalımı 
ve istihlâk edelim? Bayilerden alınsa da asıl me
sele memleketin haricine çıkan paradadır. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Altındaki 
maddede o vardır. 

İSMET B. (Çorum) — İkinci maddede aynı 
istihlâk Resmine tâbi tutuyoruz. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Öyle ise tashih 
ödih. 

DURSUN B. (Goruım) — Efendim, Tömbeki 
Resmi münasebetiyle izmir vilâyetinde çıkan 
dahilî tömbekileri daha iyi çıkartmak, bunu tez-
yidetmek için ne yapılmalıdır ve Reji ile Düyunu 
Umumiye ile bu hususta ne gibi bir mukavele var
dır ve bu mukavelenameler ne vakte kadar imti-
dadedecektir? Buralarını Vekil Beyefendi izah 
buyursunlar. Hariçten gelen ve dâhilden' istihsal 
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cdüen tömbekilerin Düyunu Umumiyeye ve Reji
ye (erki ne gibi. bir mukavele ile vücuda gelmiş
tir ve o mukavele ne kadar müddet caridir? Bu
nu lâğvefcmcik ve dâhilde tö'mlbeki istihsalâtını tez-
yidetmek için bir çare yok mudur? Buralarını 
soruyorum. 

MALÎYE VKKtl'il HASAN FEHMİ B. -
Tömbeki Resminin Düyunu Umumiyeye terki 
•Muharrem Kararnamesi iktizasındandır. Ve Mu
harrem Kararnamesinin ne vakte kadar mer'i ola
cağı hakkında, zannediyorum, bugün bu müzake
reyi açmakta mahzur görüyorum. Bu henüz Sulh 
Konferansında masanın üzerindedir. Badessuih 
bize kalacak olan düyunun miktarına göre ne ya
pacağımızı o vakit düşüneceğiz ve bunun tesbiti 
hakkındaki Meclisi Âlinizin ndktai nazarı malûm 
ve muayyendir. Bize verdiğiniz veçhe dâhilinde 
Sulh Murahhaslarımız da çalışıyorlar. Halihazır
da Tömbeki Resmi meselesi de Düyunu Umumi
yeye tevdi edilmiş varidattandır. Binaenaleyh 
Muharrem Kararnamesi dâhilinde icrayı ahkâm 
ediyoruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Biz zaten Düyunu 
Umumiyeyi tanımıyoruz ve tammıyacağız. 

DURSUN B. (Corum) — Reji ile tömbeki
nin ne dereceye kadar alâkası vardır ve ona ne ile 
bağlanmışız ve Rejinin müddeti imtiyazı daha ne 
vakte kadar devam edecektir? Evvelce imtiyaz 
müddeti dört sene temdidedilmişti, Halbuki altı. 
yedi sene oluyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bununla münasebeti 
yoktur. *** 

DURSUN B. (Çorum) — Evet vardır ve bu 
istihsal âtın menafii iktizasındandır. 

REİS — Efendim; bu mevzuubahis değildir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendini; ecnebi töm
bekilerini aşağıda gelecek maddelerle ağır res
me tâbi tutuyoruz. Heyeti Aliyenizin noktai na
zarı bu madde ile teminediliyor. Dahilî tömbeki
lerin terviç ve istihsalinin artırılması için ec
nebi tömbekilerini ağır resme tâbi tutuyoruz. 
Alınacak resimlerden Düyunu Umumiye yalnız 
bir kuruş alıyor. Biz de beş kuruş alıyoruz. Dü
yunu Umumiyeniu vaziyeti hukukiyesini bura
da müzakere etmekliğin doğru olmıyaeağı bedi-
hidir. Maksat dahilî tömbekilerin bayilerinin hu
kukunu, ecnebi tömbeki bayilerinin hukukun
dan aşağı bırakmamaktan, her ikisini müsavi kıl
maktan ibarettir Avni zamanda dahilî tömbeki-
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kinin tezyidi istihsalini temin etmek için ecnebi 
tömbekilerine ağır İstihlâk Resmi vaz'etmek lâ
zımdır. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Efendim maddeyi reyi âlinize vaz
ediyorum. 12 nci maddeyi a,ynen kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

MADDE 13. — Hariçten ithal olunan tömbe
kilerin beher kilosundan İthalât Resmine zami-
meten kırk kuruş İstihlâk Resmi istifa olunur. 

REİS — Efendim bu 13 ncü madde hakkın-
! da söz istiyen var mı? (Yok, sadaları) 13 ncü 

maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 14 Haziran 1336 tarihli Tali- * 
riri müsakkafat Kanunu ve 2 Temmuz 1302 ta-

| rihii Emlâk Vergisi Nizamnamesiyle 27 Teşrini-
j sâni 1336 tarihli Ağnam ve 7 Mayıs 1337 tarih-
j li Gümrük resimleri hakkındaki kanunların işbu 
j kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Efendi Hazretle
ri izahat isteriz. Çünkü bu madde ile kabul edi
len maddelerin tearuz etmesi ihtimali vardır. 

REİS —r Söz istiyen yoktur değil mi efen
dim ? Reye vaz'ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gii-
müşaııe) — Efendim burada bir noksan vardır. 

' Aşar Hissesi İanesinin usulü cibayetini değiştir
dik. O kanun ahkâmının da mülga olduğunu bu
rada işaret etmek lâzımdır. Gümrük Resmi hak
kındaki kanunlardan sonra şöyle bir fıkra ilâve 
etmek lâzımgelir. «Asar hissesi Menafi've Maarifi
nin tevhiden cibayeti hakkındaki Kanunun işbu 
kanuna mugayir olan ahkâmı mülgadır.» Yani bu 
suretle Tevhit hakkındaki Kanunu lâğvetmiş 
olduğumuzu burada ifade ediyoruz ki, ibare doğ
rudur. «1337 tarihli Gümrük resimleri hak
kındaki kanunlarla Aşar Hissei Menafi ve Ma
arifinin tevhiden cibayeti hakkındaki kanunla
rın işbu kanuna mugayir ahkâmı mülgadır.» 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Öyle yanlış olur efen
dim. Bu eibayet değil. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Bey. mad
deyi okuyun. 

REİS — Efendim! kanunun şekli nııısah-
hahı okunacak : 

MADDE 14. — 14 Haziran 1326 tarihli Tah
riri müsakkafat Kanunu ve 2 Temmuz 1302 ta-
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rîhli Emlâk Vergisi Nizamnamesi ile 27 Teşri
nisani 1336 tarihli Ağnam ve 7 Mayıs 1337 ta
rihli Gümrük resimleri hakkındaki kanunlarla 
Aşar Hissel Menafi ve Maarifinin tevhiden ci-
bayeti hakkındaki Kanunun işbu kamına'mu
gayir olan ahkâmı mülgadır. 

İSMET B. (Corum) — Reis Bey, müsaade 
buyruriuz. Bu Hasan Beyin tashihinde mâna 
itibariyle bir noksanlık vardır. Bu kanun Aşar 
Hissel Menafi ve Maarif* hisselerinin bir sene 
evvelki miktarı muhassası muadillerinin Mali
ye bütçesine ithali şeklindedir. Binaenaleyh 
bu maddenin son fıkrasını encümende tashih 
ederek buraya getirmek lâzımgelir. Bu ilâve 
edilen fıkra bu mânayı ifade etmez. Bundan 
sonraki madde okununcaya kadar bu tashih 
edilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ 1.1. — 
Efendim, diğer maddeler bitsin de kanunun 
tarihi bulunur ve buraya dereederiz. Bu su
retle mesele bitmiş olur. Zaten iki maddesi kal
dı, onlar da bitsin. Sonra İstanbul'a ithal olu
nacak buğdaylardan alınacak Gümrük Resmi 
hakkında bir teklif vardır ki, bu kanunun mü
zakeresi esuesında bunu bir madde olarak çı
karalım buyuruldu. Onu çıkaralım, tesbit 
edelim, ondan sonra bu maddeyi çıkarırız. 

REİS — Şimdi İstanbul'a ithal edilecek huğ-. 
daylar hakkındaki madde vardır. 

«1 Mart 1339 tarihine kadar İstanbul'a ha
riçten ithal olunacak unlar gibi buğdaydan dahi 
Tarifedeki resmi asli istifa olunur.» 

9. Mart 1338 tarihli Avans Kanununun ye
dinci maddesine zcylolarak teklif edilen mad-
dei kanuniye encümence de muvafık görülmek
le Riyaseti Celileye takdim olunur. 

6 Kânunusani 1339 
Encümen Reisi N. 

Mazbata Muharriri 
Mazhaı* Müfid 

Âza Âza 
Osman Kayseri 

Okunanı? 
Âza Âza 

Kırşehir Corum 
Muhalifim İsmet 

Yahya Galib 

di 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Aza 

Erzurum 
Âsim 
Âza 
îcel 

Mehmed Şevki 

Âza 
Yozgad 

Bahrî 

Aza 
M araş 
Ha sib 

Aza 
Sivas 

I iasinı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey izahat istiyorlarsa bendeniz vereyim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —• Sözümüz vardır efen
dim! • 

REİS — Efendim! Söz istiyen yok. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Var efendim. Bende

niz istedim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim! İstanbul Avans Kanununun 7 nci mad
desinin son fıkrasında İstanbul'a girecek unlar
dan Şubat nihayetine kadar Tarifei asliyedeki 
resmi asli üzerinden bir kat Gümrük Resmi alı
nır denildi. Buğdaylar hariç bırakıldı. Halbuki 
İstanbul'da birçok değirmenler vardır. Anado
lu'dan İstanbul'a, un, buğday vesait kâfi ol
madığı için gidemiyor. Amerika'dan un geliyor. 
Buğday gelmiyor. Fabrikalar durmuştur. Halbu
ki unlardan evvel bu müsaadeyi buğdaylara ver
mek lâzımdı. Bir defa İstanbul'a hariçten hubu
bat ithal edilmemesi bir şartı esasidir. Fakat 
Anadolu'dan İstanbul'un ihtiyacını temin edince
ye kadar, yani şimendiferlerin tamiratı ikmal 
edilinceye- kadar İstanbul'a 'hububat ithali zaru
reti hâsıl olmuş ve Meclisi Âliniz de bu zarureti 
takdir buyurarak onlar hakkında bu müsaadeyi 
yapmış, bunun daha evvel gıdaya yapılmam lâ
zım gelirdi. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Sebebi ne? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim un geldikten sonra buğdayın da gelme
sini evleviyetle tervicetmek lâzımgelir. Çünkü 
İstanbul'a un geleceğine buğday gelirse fabrika
lar işler, oradaki işçiler ve fabrikalar muattal 
kalmaz. Onların faaliyete geçmeleri memleket 
için nâfi ve elzemdir. Bunu kabul ettikten sonra 
buğdayın ithalinin evleviyetle kabul edilmosi lâ
zımdır. 

Birinci derecede buğdayın ithali lâzımgelir. 
İkinci derecede ise unun ithali icabeder. Bu iti
barla buğdayın da Şubat nihayetine kadar un 
misillû, Gümrük Resmine tâbi olması lâzımdır. 

ABDULLAH E t (İzmit) — Evvelce Nafıa^ 
ya bir milyon lira verseydiler bu Kanunu kabul 
etmezdik. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De. 
vanıla) — Hakkınız vardır efendim. İstanbul va 
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ziyeti hâsıl olmasaydı, böyle bir kanun ortaya I 
vaz'olunmazdı. Fakat buğdayın undan evvel ka
bul edilmesi lâzımgelirdi ki, fabrikalar işlesin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar; yanlış 
bir karar dolayısiyle İstanbul'a gelecek unlardan 
Ibir misil Resim almak, yani Tarifenizdeki Resim 
mucibince para almak takarrür etmişti. Şimdi 
Hasan Bey diyorlar ki, bunlardan evvel bu müsa
adeyi buğdaylara yapmak lâzımgelir. Halbuki 
bunu kabul etmek Anadolu ziraatinin inkişafını 

* öldürmektir. (Şubat nihayetine kadar »adala
rı) Evet efendiler Şubat nihayetine kadar. Şu
bat nihayetine kadar Bulgaristan'dan, Roman
ya'dan ve saireden üç dört adam İstanbul'a birçok 
zâhair dolduracaklar, iddihar edecekler. Hattâ İs
tanbul'un bir senelik ihtiyacını temin edecekler. 
Biz de böyle bir kanun yaparak memleketin zi-
raatini öldüreceğiz, birkaç adama para kazandı
racağız. Bu kanunu yapmaktansa Nafıa Vekâle
tine yüz bin lira mı, iki yüz bin, lira mı, 
her ne kadarsa verelim. Yollarımızı yapıp mem
leketimizden gidecek hububattan resim ulmıya-
lım. Şunu kabul ediniz ki, Şubat nihayetine ka
dar beş on milyon lira bu yolda Amerika'ya akıp 
gidecektir ve bundan dâ delâlet eden üç beş adam 
para kazanacak, bu maddenin tayyını talebedi-
yorum. 

MEHMEI) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
—• Unlara ne diyeceksiniz? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim o bir 
hatadır. Onu kabul ettik. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim, 
Salih Efendi biraderimizin beyanatı doğru de-
ğildir. Çünkü, İstanbul'a hariçten gelen unlara 
verilen para yevmi altmış, yetmiş bin liraya ba
liğdir. Yevmi altmış, yetmiş bin liralık un sarf 
eden beldenin eğer Buğday Resmi üzerindeki 
fazlalığı kaldırılacak olursa buğdayın bir sene
liğini üç, dört şahsın İstanbul'a iddihar edebile-
ceğlrti hatıra getirebilmek zannedersem pek man
tıksız olur. Bu on beş, yirmi milyon lira kadar | 
bir meblâğdır ki, efendiler! O kadar buğdayı ne 
Bulgaristan ve ne Romanya İstanbul'a ihracede-
mezler ve gönderemezler ve İstanbul'da buna yer 
bulunamaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Onu sen anla- | 
mazsm, birader. - . 

İSMAİL SUBHİ B. (Devamla) — Binaen
aleyh, Salih Efendi arkadaşımız üç dört şahsın | 
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istifadesini düşünecekleri yerde umumun metin * 
fiini düşünmesi lâzımgelirdi. Çünkü, her nasılsa 
onların üzerindeki resim kaldırılmıştır. Buğday 
üzerinde kalmıştır^»Un haline gelecekışey altmış, 
yetmiş bin liralık sarfiyat yevmiye üıiç olmazsa 
buğday halinde gelirsa sülüsü memlekette kalır. 
Çünkü, kırması kalır, paspalı kalır, birçok adam
lar iş bulur. Un halinde para gidiyor. Buğday 
için, gitmesin demek doğru değildir. Hiç olmaz
sa harice gidecek olan paradan bir lira tenzil 
edersek bu çok kârdır. Nafıa Vekâleti diğer ta
raftan yolları yapadursun. Muvakkat bir zaman 
için bunu kabul etmek lâzımdır. (Hayır, sada-
ları) 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendiler, 
İstanbul'un un ihtiyacatı günde altı yedi bin çu
valdır. Salih Efendi biraderimiz buyurdular 
ki : Nafıa Vekâletine yüz bin lira verelim, şimen
diferi tamir etsin. Şurada Marta ne kaldı! Bir 
buçuk ay var. Bir buçuk ay içinde bunun yapıl
mak imkânı yoktur. Yapılamaz. Hattâ yapılsa 
bile bu kanunun hükmü Mart iptidasına kadar
dır. Bendeniz otuz senedir, buğday ticaretiyle 
iştigal eder bir adamım. İstanbul'a her sene kül
liyetli zahire ihracedenlerdenim. Anadolu'da 
külliyetli zahire olduğu zaman mahsul meydana 
geldiği halde hiçbir vakit İstanbul'a şimendi
ferlerle buğday nakledip de İstanbul'un doydu
ğunu görmedim. Anadolu en çok verdiği zaman 
İstanbul'a on sekiz bin vagon zahire ihracetti. 
1326 senesinde.. Halbuki on sekiz bin vagonla 
İstanbul ile İzmir'i doyurmak imkânı yoktur. 
Her vakit için Bulgarya, Romanya, Amerika un
larına, buğdaylarına İstanbul'un ihtiyacı vardır. 
Başka türlü kabil değildir. Fakat una ihtiyacı 
olduğu gibi un yerine buğday getirmek evlâ bit-
tariktir. Undan bir misil resim alınıp da buğ
daydan beş misil resim almak İstanbul'da mey
dana gelmiş yahut İstanbul eivarında veya İzmit 
havalisinde bulunan fabrikaları muattal etmektir. 
Başka bir şey değildir. Mademki undan bir mi
sil alıyoruz; Yşu halde buğdaydan da bir misil 
almak lâzımdır. Yahut buğdaydan beş misil alı
nır, undan da beş misil almak lâzımdır. Buğda
yın yüz kilosundan yüz kuruş almıyor; undan 

yetmiş kuruş alınırdı. Şimdi ise buğday beş 
misline çıkınca yüz kilosundan yüz elli kuruş 
alınıyor. Un yetmiş kuruşa kabyor. Kiloda on 
para, yirmi para, bir fabrikayı batırır. Bu zam 
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ile tenzil aı asında on para, yirmi para fark var
dır. -'Ticarette on para, yirmi para insanı mahve
der. Bugün için Romanya'nın seferberlikten ev
velki gibi zahire verebilmesi imkânı yoktur. Bul-
garya da veremez. Ancak ihtiyacı temin edecek 
kadar belki verebilir: Bugün- İstanbul'da buğda
yın -kryyesi 14 - 15 kuruş raddesindedir. Buıa 
da ise 7 - 8 kuruştur. Fakat gitmek kabil değil
dir.-Yevmiye beş yüz çuval ıın^ve buğday Ana
dolu'dan gidebilmek için Marta kadar bir zaman 
lâzımdır ve Marta kadar da gidemez, Nisana 
kadar da gidemez. Kabul edeceğimiz kanunun 
kırk, kırk beş günlük hükmü vardır. Bu kırk, 
kıık beş gün zarfında yirmi, otuz fabrika var. 
Onlar çalışır, üç beş bin aile bu buğdayı alıp da 
un yapmakla istifade edip onunla idare olunur
lar. Ya unu 'çıkarmalı, ya buğdayı tenzil etmeli. 
İkisini tevhidetmeli. İkisini birbirinden ayır
mak doğru değildir. 

VEHBİ B. (Niğde) — İstanbul Avans Ka
nununun müzakeresiyle Heyeti Celilenin kabul 
buyurduğu bir kanun vardır. Bu da İstanbul 
limanına Avrupa'dan gelecek unlardan resmi asli 
üzerinden Oümrük alınmasıdır bu her halde bir 
zühuldür. Un fer'idi r, buğday asıldır. Fer'in 
gelmesiyle asıl anlaşılır. Halbuki buğday bunda 
hariç kalmış; düşüneceğimiz bir şey varsaı, evet 
Salih Efendi biraderimiz buyuruyorlar ki; Ana
dolu ziraatinin himayesi lâzımdır. Heyeti Celi-
lenizin bütün arzusu zürram himayesine matuf 
olduğunu biliyorum. Esas itibariyle gayemiz bu
dur. İstanbul için istisnai bir vaziyet kabul bü
yünü muş ve o suretle hariçten iaşe mevaddınm 
getirilmesi de kabul buyurulmuş ve Heyeti Ce-
lilece kararı'ir olmuştur. Bunda düşünülecek 
bir mesele vardı. Biz hariçten mevaddı gıdaiye 
celbetmeye mecburuz. Fakat biz bunu buğday 
olarak mı getirelim? Yoksa un olarak, mı getire
lim'? Buğday getirdiğimizde ne fayda var'? Un 
getirdiğimizde ne fayda var? Bunların düşünül
mesi lâzımdır. Un olarak geldiğinde ücreti tah-
niyesi, bir depodan fabrikaya ve fabrikadan de
poya nakli, çuval masrafları ün fiyatını yüksel
tiyor. Bununla beraber zürram hukukunu bu
gün için muhafaza edemiyoruz. 

Aeajba müessesatı taihniyeyi de mi taıhribetmek 
istiyoruz'1? Avrupa'dan buğday geldiğinde kilosu
na kırk para ücreti taihniye kalıyor. Bu para ki
me gidiyor. Bumun yüzde kırkı Ereğli ve Zongul
dak'tan alınan kömüre veriliyor. Diğer yüzde kır-
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ki fabrikalarda müstahdem bulunan amelelere vo 
riliyor. (Rumlara sadaları) Çok rica ederim. Ke
mal Beyin, Malik Beyin, Düzce'deki Süleyman-
zade Ziya Beyin ve saireniıı fabrikalarını unut-

"Mâymız. Ücreti tahniye bedelini kim alıyor? Is
lattılar mı alıyor? Bunu bir kere düşünelim (Çok 
düşünüyorsunuz »adaları) Rica ederim, böyle 

! yapmıyaiım. İsterseniz ekmek getirtelim. Ücreti 
tabhiyesini de oraya verelim. (Handeler) Başka 
çare yok. Şimdi buğday geldiğimde yirmi vagon, 
yani altı bin çuval sarfiyat vardır ki, altı yüz bin 
kilo buğdaydan çıkıyor. Unun kepeği kalıyor. O 

; da doksan bin kilo eder. İstanbul'un yemekliğe 
olan ihtiyacı kadar yemliğe de ihtiyacı vardır. 
Bunun için un celbini teshil edersek kepek istih
sal olunamıyaeak, ayrıca Avrupa'dan hayvana* 
için yemlik celibetmek zaruretinde kalacağız. Bu
nu bir de iktisadı umumi noktai nazarından arz 

| etmekliğime müsaade buyurun. Bugün Avrupa 
kâğıtlarını artıran, kambiyo fiyatlarını yükselten 
arz ve talep kaidesi üzere İngiliz kâğıdı dokuz 
yüze, Amerika kâğıdı sekiz yüoe çıkıyor. Bizim 
'kâğıtlar yüz kuruşta kalıyor. Bu, nedir ki, efen
diler? 

j SALİH Rf. (Erzurum) —öyle değildir. 

| VEHBİ B. (Devamla) — Evet öyledir, Bey-
: efendi. Şimdi biz Amerika'ya yalnız un ve gaz 
j üzerine para veriyoruz. Bugün o ihtiyacımızı 
i Amerika'dan kesecek olursak seksen bin lira yeri

ne kııik bin lira verecek olursak her halde Ameri-
' ka kâğıdının kıymeti düşecektir. Onun kıymeti 

bizimkin in yanında,.. 

j ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nerede Beyefendi? Siz 
j de buğday için memleketten senede yirmi milyon 
' lira çıkaracaksınız. 

\ VEHBİ B. (Devamla) — Efendim, bunda za
ruret vardır. Un-mu getireceğiz? Buğday mı?... 
Esas olarak hiçlbir şey getirmiyeceğiz. Fakat İs
tanbul için igtiısnai bir vaziyet kaibul ettik. Bina
enaleyh; buğday gelecek olursa, menfaat pek 
azimdir. Zammedilecekse her ikisine mütesaviyen 
zammedilmelidir. Tarifei asliye üzerinden resim 
alınacaksa buğdaydan da aynı suretle alınmalı
dır. Zürraın hukukunu müdafaa edemiyoruz diye 

I meseleye temas etmemek ve ihmal etmekte hiçbir 
I mâna yoktur. (Müzakere kâfi sesleri) 

I MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim İstanbul'un:1."'-

— 244 — 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Benim de sözüm var 

Reis Bey!... 
MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Efen

dim İstanbul'un ih/tiyaeatma nıefeni undan bir mi
sil. alınmasını Meclisi Âli kabul etti. Salih Efen4i 
biraderimiz diyor ki : «Eğer buğdayın da ithali
ne müsaade edersek ziraat memleketi olan Anado
lu'nun terakkisine imkân kalmaz, Anadolu zürraı 
mutazarrır olur.» Bu, düşünülecek bir meseledir. 
Kabul ediyorum. Fakat bir sual soracağım. Sa
lih Efendi de cevap versinler ve bu sual ile 
bendenizi tenvir buyursunlar. Bu kanun, Mar
ta kadardır, rica -ederim, efendiler; Marta ka
dar Anadolu'dan İstanbul'a buğday ihraeetmek 
imkânı var mıdır, yok mudur? (Yoktur, sada-
ları) îmkân varsjı hiç lüzum yoktur. Hattâ unu 
da biz Anadolu'dan götüı*elim. Unun. ithalini 
de menediniz ve Anadolu'dan gönderiniz. Fa
kat îstanbul'a biz, kendimizi zor götürüyoruz. 
Buğdayı nerede götüreceğiz? Binaenaleyh ma
dem ki, Marta kadar hububat irsali mümkün 
değildir v<e mademki bu sebebe mdbni hariçten 
unları dun Resimle kabul ediyoruz. Buğdayı 
da kabule mecburuz. Buğday girdiği gibi un 
da bir taraftan girecektir. O vakit fukara ek
meği daha ucuz yiyecektir. Un girdiği gibi buğ
day da girerse mal çoğalacaktır. Bittabi arz da 
çoğalacaktır. 

'ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kırk beş gün. içinde 
bu olamaz. Kırk beş güne kadar bunu vücude 
getiremiyeceksiniz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Marta 
kadar zatiâlinizin dairei intihabiyeleriııden îs-

^ tanbüPa bir okka un göndermek imkânı var 
mıdır? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kırk beş gün için ne
den taleibolunuyor, diyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Kırk 
beş gün için nasıl un gelmek imkânı varsa buğ
day gelmek imkânı da vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kırk beş günde fab
rikalar faaliyete gelemez. Fabrikacılık yaptı
nız mı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Yalnız 
gelemez demekle bendenizi ikna edemezsiniz 
ki... 

İSMET B. (Çorum) — O fabrikalar harap 
mı olsun? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Bugün 
meveudolan fabrikalar kırk beş gün zarfında 
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faaliyete gelir mi? Gelemez mi? Müsaade et 
bunu sonra sor bana. • 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Niçin gelemez? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Ne bi
liyorsunuz faaliyete gelmiyeceğini? Bendeniz 
iddia ediyorum ki, kırk beş gün zarfında buğ
day gelecektir ve fabrikalar da hali faaliyete 
geçecektir. Bunun aksini ne ile iddia edecek
siniz? Marta kadar îstanbul'a zahire gönder
mek imkânı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bi
naenaleyh varsın buğday da girsjn, fabrikalar 
işlesin, bunun kepeği de hayvanait için kalsın. 
Onu kalbul ederiz. Buğday getirtirsek kârımız 
vardır. Beş on fabrika işliyecek, amele geçine
cek ve belkrmahıül mebzul olduğu için ekmek 
bir dereceye kadar ucuzlıyacak. Ekmek fiyatı 
düşecek, bunu kabul etmemek ne demek? Bun
da mâna yoktur. (Müzakere kâfi, sadaları) 

NUMAN USTA (İstanbul) — Efendiler, 
bundan evvel kabul ettiğimiz bir kanunda un
lar ile buğdaylarda bir fark gütmüşüz. Unlar
dan az Gümrük Resmi alıyoruz, buğdaylardan 
daiha fazla Gümrük Resmi alıyoruz. İstanbul'a 
yevmiye birçok buğdaylar gelmektedir. Fakat 
fazla Gümrük Resmi aldığımızdan dolayı içeri
ye da'ha pahalı giriyor. Ve Orada bulunan de
ğirmenler işletilmiyor. Unla buğdayı müsavi 
yaT>tı#rmız takdirde bir defa oradaki fabrika
lar, değirmenler işlîyece'kler ve orada mavnacı
lar, gemiciler, fabrikada bulunan ameleler tek
rar yevmiyelerini alacaklar ve geçinecekler ve 
biz de Avrupa'dan gelen omlar gibi un çıkara
bileceğiz ve buğdaylardan hâsıl olan kepekler 
de memleketimizde kalır ve o kepeklerden bir
çok hayvan da beslenir. Bundan dolayı müsa
ade buyurursanız memlekete daha fazla hizmet 
etmiş oluruz. Bu suretle fabrikalarda çalışan 
insanlar da tekrar geçinirler. (Müzakere kâfi, 
sesleri) 

REİS —. Müzakerenin kifayetini revıâlini-
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Ekseriyeti âzîme ile kabul edildi. 

Efendim Maddeî kanuniyeyi tekrar okutup 
reyiâlinize vaz'edeceğim. 

Madde 14. — 1 Mart 1339 tarihine kadar 
İstanbul'a hariçten ithal olunacak unlar gibi 
buğdaydan dahi tarifedeki Resmî asli istifa 
olunur. 
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REÎS — Efendim, bu maddenin tayyına dair 

bir teklif vardır : 

Riyaseti Celileye 
Buğday hıfbubatınm ithaline müsaade olun

ması hakkındaki fıkrai kanuniyenin tayymı 
teklif eyleriz. 

8 . 1 . 1339 
Erzurum Kastamonu 

Salih Hulusi 
Kastamonu Bolu 

Hasan Sabri Şükrü 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bu zihniyet bizde 
iken ekmeğimizi de Avrupa'dan getireceğiz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Bunun 
için dört fabrikayı mahvedeceğiz değil mil 

REÎS — Maddei kanuniyei reyiâlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Varidat hakkındaki lâyihanın son 
maddesi tashih edilmiştir. Okunsun, o da bitsin 
efendim. 

MADDE 14. — 14 Haziran 1326 tarihli Tah
riri Müsakkafat Kanunu ve 2 Temmuz 1302 ta
rihli Emlâk Vergisi Nizamnamesi ile 27 Teşrini
sani 1336 tarihli Ağnam ve 7 Mayıs 1337 tarih
li Gümrük resimleri ve Aşar üzerine mev
zu hissei ianenin irat kaydiyle sureti tes
viyesi hakkındaki 20 Temmuz 1330 tarihli ka
nunların işbu kanuna mugayir olan ahkâmı mül
gadır. 

REÎS — Efendim bu maddenin müzakeresi 
hitam bulmuş ve bir ufak tashih için encümene 
gitmişti. Reyi âlinıize vaz'ediyorum. 

On dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

. 1339 C : 2 
MADDE 15. — İşbu kinimi tarihi neşrinden 

itibaren meriyül icradır. 
REÎS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

MADDE 16. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim kanunu tâyini esami ile reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

Efendim reylerini vermiyen arkadaşlarımız 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. (Dı-
şardalar, sesleri) 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, istanbul'dan aldığımız 
malûmatta oradaki memurin ile memurin ha
yatı içtimaiye ve iıktisadiyesine çok yakından 
alâkadar olan müslüman esnaf ve tüeearan ikti
sadi vaziyet dolayısiyle hakikaten buhran için
de imişler. Hükümetiniz bu hususta âcil bir ted
bir olmak üzere nıuhassasat ve saire hakkında 
iki maddelik bir lâyihai kanuniye ihzar etmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeninde bu tetkik ve 
intaeedilmiş, Heyeti Umumiyeye sevk edilecek
tir. Çarşamba günü evrakı varideden evvel mü
zakeresine başlanılmasını teklif ediyorum ve ar
kadaşlarımdan bu teklifimin kabulünü istirham 
ediyorum. (Kabul, kabul, sesleri) 

REÎS — Efendim Rauf Beyefendinin izahatı
nı dinlediniz. Teklif veçhile Çarşamba günü her 
şeye takdim.cn bunun müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir, 
efendim. 

Efendim Varidat Kanununda reye iştirak 
eden zevatın adedi (147) dir. Maatteessüf nisabı 
müzakere yoktur. Tekrar reye koymak mecburi
yetindeyiz. Vaktimıiz de kalmadı. Çarşamba gü
nü saat 1 de içtima etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat : 4,15 

http://takdim.cn
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(Kabul edenler) 

Abdülgaui B. (Sivarek), Feyzi B. (Diyar-
bekir), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Şevki B. 
(içel). Kâzım Hüsnü B. (Konya), Ragıb B. 
(Kütahya), Enver B. (izmir), Süleyman Sırrı 
B. (Yozgad), Hacim Muhittin B. (Karesi), 
Yalıya Galib B. (Kırşehir), Ali Vâsıf B. 
(Genç), Rıfat Ef. (Konya), Ali Fuad Paşa 
(Ankara), Recai B. (Trabzon)? Esad Ef. (Ay
dın). Celâl B. (Gene), Tevfik Ef. (Kângırı), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Akif B. (Batum), 
Dr. Ali Haydar B. (Gene), Ruşen B.. (Gümü-
şane), Necib B. (Mardin), Abdülgani B. (Muş), 
Hüserev B. (Trabzon), Sabit B. (Kayseri), 
Diyab Ağa (Dersim), Hakkı B. (Van), Osman 
Zeki B. (Kayseri)? ismail Subhi B. (Burdur), 
Hasan. Fehmi B. (Gümüşane), Mehmed Salih 

Eı'. (Erzurum), Memduh B. ((K#rahisari Şar
ki), Refik B. (Konya), Şükrü B. (Canik), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ali Fethi B. (is
tanbul), Alımed Nuri Ef. (Batum), Mustafa 
Necati B. (Saruhan), Avni B. (Saruhan), 
Haindi B.. (Gene), Osman Kadri B. (Muş), 
Mehmed B. (Biga), Ziya B. (Kângırı), Esad 
B. (Mardin), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), 
Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Hamdi B. (Ca
nik), Rasim B. (Sivas), Mehmed Esad B. 
(izmir), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Mahmud 
Said B.r (Muş), Operatör Emin B. (Bursa), 
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Hüseyin Ef. 
(Kozan), Haydar B. (Van), Arslan B. (Ma-
raş) 

(Reddedenler) 

Ziya B. (Sivas), Nüzhed B. (Ergani), Se-
lâhaddin B. (Mersin), Hacı Ahmed Hamdi 
Ef. (Muş), Necati Ef. (Lazistan), Muhiddin 
B. (Elâziz), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), 
Haydar hûtû B. (İçel), Ramiz B. (Dersim), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Kadri B. (Siird), Mit-
lıad B. (Mardin), Sıtkı B. (Malatya), Meh
med Ef. (Adana), İsmet B. (Çorum), İsmail 
B. (Erzurum), Mustafa B. (Dersim), Abdul
lah Ef. (İzmit), Emin B. (Canik), Osman B. 
(Lâczistan), Mustafa Lûtfr B. (Siverek), Ha
cı Feyzi B. (Elâziz), Nusred Ef. (Erzurum), 
Hüseyin B. (Erzincan), Mahmud B. (Ergani). 
Celâleddin B. (Trabzon), Şeyh Fikri Ef. (Gene), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Mahmud Şükrü B. 
(Karahisarı Sahib), Hasan Ef. (Denizli), Nu

ri B. (Bolu), Hasib B. (Maraş), Ali Rıza B, 
(Muş), Ragıb B. (Gazianteb), Mustafa Lûtfi 
B. (Malatya), Mehmed Emin B. (Ergani), Tev
fik B. (Van), Halil B. (Ertuğrul), Hilmi B. 
(Kayseri), Necmeddin B. (Siird), Rasim B. 
(Elâziz), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Mehmed 
Ragıb B (Amasya), Mehmed Vasfi B. (Kara
hisarı Şarki), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Ab
dullah Ef. (Sinob), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Fahreddin B. (Kars), Hacı Nuri B. (Siird), 
Hamdi B. (Biga), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Cemil 
B. (Kütahya), Dursun B. (Çorum), Hamid 
B. (Biga), Sırrı B. (İzmit), Süleyman Neca
ti B. (Erzurum), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Naci B. (Elâziz), Riza B'. (Yozgad), Arif B. 
(Bitlis), Mehmed Nadir B. (İsparta) 

(Müstenkifler) 

Şükrü B. (Bolu), Tevfik B. (Erzincan), j Hüsnü Ef. (İsparta), Rüstem B. (Otlu), Hil-
Cavid B. (Kars), Abdülhak Tevfik B. (Der- ! mi Ef. (Niğde), Yusuf B. (Denizli). Emin Ef. 
sim), Suldık B. (Çorum), Hasan Sıtkı B.*(Van), I (Aydın) 

İçtima âti ruznamesi 
Zaptı sabık hulasası 
İstanbul Avam Kanunu 




