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BİRİNCİ CELSE 

BecTi Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Çankırı), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı "sabık hulâsası okunacak 
Yirmi Üçüncü İçtima 

12 Kânunuevvel 1341 Cumartesi 
Birinci Celse 

Refet Beyin taihtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâaası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va-
pi'd-e ali t oldukları mahallere havale edildi. 

347 numaralı Kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkındaki teMiifi kanuninin reddine mütedair Mü-
dafaaıi Milliye Ecümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. 

Donanma Cemiyetinin ilgası hakkındaki karar
namenin lağvına mütedair teklifi kanuninin ikinci 
müzaikereai icra edilerek birinci maddesi teiifen ve 
mıevaddı şaibesi aıynen kabul edildi. 

İthali memnu olan ecza ve mevaddı tıbbiyenin 
serbestii ithali hakkındaki kanun lâyihasının ikinci 
müzakeresi icra edilerek aynen kabul olundu. 

Henüz ticaret muahedesi aktedilmemiş| olan mem
leketlerin rnüvaredatından alınacak rüsunı haikkında-
ki teklifi kanunî ile, Ereğli - Ankara şimendifer hat
tı hakkındaki kanun lâyihasının müzakereleri biiicıa 
mıaıddefeni aynen kabul ve Heyeti Umunhiyeai tayini 
esami ile reye vaz ve teneffüs için celse itafcil olundu. 

İkinci' Celse 
Kâzım Paşa tarafından küşad edilerek birinci cel

sede tayini esami ile reye konulan iki kanunun ek
seriyetle kabul edildiği bittebliğ, Maraş ^lebusu Ab-
dülkadir Beyin dahilî ve haricî hadiseleif hakkındaki 
sual takririne Başvekil Paşa tarafından yerilen cevap 
istirna olunduktan sonra Pazartesi günüj toplamlmak 
üzere celse tatil edildi. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası ha5ckıjıda bir mü
talâa var mı efendim? Zaptı sabık hulâsası kabul 
edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Ticaret ve Sanayi Odaları ile açılacak borsa

lar ve tesis olunacak fabrikalar için tahsisine lüzum 
görülecek emvali milliye ve metruke ile vakıf emlâk 
ve arsaların, bedeli mukadderi mukabilinde ilası hak
kında kanım lâyihası. (1/775) 

REİS — Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Tütün tohumlarının meni ihracı hakkında 
kanun lâyihası. (1/776) 

REİS <— Ziraat ve Adliye encümenlerine havale 
edilmiştir. 

3. — İstanbul imtiyazlı tahmil ve tahliye şirketin
ce istikraz edilecek olan yarım milyon liraya Hazi
nenin kefaleti için mezuniyet itası hakkında kanun 
lâyihası. (1/777) 

REÎS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

,4. — Kambiyo ve şan] muamelâtı \ıakkında ka
nun lâyihası. (1/77 8) 

REİS — Ticaret ve Adliye encümenlerine havale 
edilmiştir. j 

5. — Orman mahsulâtından alınadak mahsulâtı 
arziye vergisi hakkında kanun lâyihası. (1/779) 

REİS — Ziraat, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Ecnebi sefarethaneler mensubini namına 
vukubulan muvaredatın, mumaileyhimir temsil ede
cekleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memuj 

rini mümasilesine ifa edilmekte olan mütekabil mua
mele veçhile muaf en imrarı hakkında kanun lâyiha
sı. (1/780) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Ma iye encümen
lerine havale edilmiştir. 

7. — Stokholm'de inikat eden beynelmilel posta 
kongresinde imza edilmiş olan mukavelename ve mer-
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butatının tasdikine dair Başvekaletten mevrut kanun 
lâyihası. (1/781) 

REİS — Hariciye ve Posta Telgraf encümenlerine 
havale edilmiştir. 

Teklifler 
/. — Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin, pullu 

ilânların muhafaza mecburiyetinin bir seneden altı 
aya tenzili hakkında teklifi kanunisi. (2/509) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Bolvadin'li Aziz oğlu Mevlüt ile Süleyman 

oğlu Ali ve Abdullah oğlu Gazi bin Ahmet hakla
rında affı hususi istihsaline mütedair (3/467) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS -T, Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Düğünlerde men'i israfat hakkındaki Kanuna mu
halif hareket etmelerinden dolayı Bolvadin Mahke-
mei Asliyesi Sulh Ceza dairesince icra edilen muhake
meleri neticesinde birer mah müddetle hapislerine 
ıkarar verilmiş olan Aziz oğlu Mevlüt ile, Süleyman 
oğlu Ali ve Abdullah oğlu Gazi bin Ahmet hakkın
da Adliye Vekâletinin tezkeresine atfen Başvekâle
tin 25 . 5 . 134i tarihli ve 6/2585 numaralı tezkerele
rinde memnuryeti kanuniye düğünlerde bir günden 
fazla çalgı çaldıranlara ait bir güne mahsus mesağı 
kanuni mevcut olduğu ve kanunun çalgıcılara şümu
lü bulunmadığı ve bir günden fazla çalgı çalınmadığı 
halde bunlardan Mevlüd'ün kardeşinin düğününde 
beş gün çalgı çaldırmak üzere pazarlık ettiğinden Sü
leyman oğlu Ali ile Abdullah Gazi'nin çalgı çaldıkla
rından dolayı berveçhimaruz mahkûmiyetlerine ka
rar verilmesi sarahati kanuniyeye mugayir ve bu bap
taki hüküm de kat'i olup, temyiz tariki kanunen mef-
kud ve şu suretle vukua gelen hatanın ıslahına imkân 
kalmadığından Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince afları esbabının istikmali iş'ar 
ve bu baptaiki evrakı hükmiye encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla mütalâa ve tezekkür edildi. 

Zikri geçen, Mevlüt bir günden fazla çalgı çaldır
mamış yalnız beş gün çaldırmak üzere pazarlık etmiş, 
diğer Ali ve Abdullah Gazi de yalnız çalgı çalmış ol
malarından dolayı mezkûr Men'i İsrafat Kanununun 
şümulüne dahil olamayacakları bedihi o'duğu ve ha
tayı vakiin da diğer suretle ıslahı gayrı mümkün bu

lunduğu cihetle mahkûm oldukları birer ay hapis ce
zasının affı Heyeti Umumiyenin tasdikine arz olu
nur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kâtip Aza 
Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 
Aza Aza 

Karesi Yozgat 
Osman Niyazi " Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatasını 
reye arz ediyorun\. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

2. — Nasuh oğlu Ömer'in mahkûmiyetinin on üç 
buçuk ayının affına ve kürek cezasının hapse tahvi
line dair (3/472) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Aziziye kazasının Han Karyesinden Köprülü oğ

lu namı diğeri Çamurcu oğlu Izzet'in dıvarını de
lerek sirkate teşebbüs iddiası ile maznun Ömer'in 
Karahisarısahip Mahkemesi Adliyesince bir buçuk 
sene müddetle küreğe konulmasına hükmedildiği ve 
halbuki merkumun hini ikaı cürümde on sekiz ya
şını ikmal etmemiş olduğu bilâhara tahakkuk eyle
diği ve hükmün de temyiz mahkemesince tasdik edil
miş bulunması hasabiyle turuku adiyei kanuniye ile 
hatanın İslahına imkân olmadığından kanunu ceza
nın 40 ncı maddesi ahkâmına tevfikan mahkûm bu
lunduğu bir buçuk sene kürek cezasının üç rub'una 
mukabil olan on üç buçuk ayın affı ve kürek cezası
nın hapse tahvili Adliye Vekâletinin tezkeresine at
fen Başvekâletin 18 Ağustos 1341 tarih ve 6/3929 
numaralı tezkeresinde iş'ar ve evrakı hükmiye ve te
ferruatı encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
mütalâa ve icabı tezekkür edildi: 

Merkumun cürmün ikaı zamanında on sekiz ya
şını ikmal etmemiş olduğu muhakeme sırasında 1322 
tevellüttü olduğu hakkındaki ifadesini teyid eden ev
rak meyanındaki nüfus tezekeresi ile mütehakkık 
iken, esnayı muhakemede tevellüt tarihi hakkındaki 
ifadesinin sinnine ait olduğu zehabı ile ita kılman 
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hüküm tasdike iktiran etmiş ve şu suretle vukua ge
len hatanın diğer suretle ıslâhı imkânı kalmamış ol
duğundan Adliye Vekâletinin tezkeresi veçhile müd
deti mahkûmiyetinden on üç buçuk ayın af ve ten
zili ile kürek cezasının dahi hapse tahvili hususunun 
heyeti umumiyeye arzma karar verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi 
İmza esnasında 
bulunmamıştır. 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Mazbata Muharriri 

İmzada bulunmamıştır. 
Aza 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatası
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Cerh ve katil maddesinden ehliyeti cezaiye-
yi haiz olmadığı halde üç sene dokuz mah hapse 
mahkûm edilen Alaşehir li Tenekeci Halil Efendinin 
çırağı Mehmet hakkında vaki olan hatayı adlinin af 
suretiyle telâfisine dair Başvekâletten mevrut (3/294) 
numaralı tezkere ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceüleye 

Alaşehir kazasının Kadısinan mahallesinde mu
kim (Avreli) Molla Ali Kerimesi Emineyi cerh ve 
katleylemek maddesinden dolayı maznunun aleyh 
olan Tenekeci Halil Efendi'nin çırağı Mehmet bin 
Mehmet'in icra kılınan muhakemesi neticesinde : Üç 
sene dokuz mah müddetle hapsine dair olan Alaşe
hir mülga istinaf Mahkemesi hükmünü havi zabıt
name ye evrakı müteferriasına nazaran merkum 
Mehmet'in hini ikaı cürümde ehliyeti cezaiyeyi haiz 
olmadığı halde hadisatı zailede Alaşehir Nüfus Ku
yudatının dahi muhterik olmasından mahalle heyeti 
ihtiyarıyesinin ilmühaberine istinaden 1324 tevellüdü 
olmak üzere sicilli nüfusa kayıt ve hükmün südu-
rundan sonra vaki müracaat üzerine 1328 tevellüdü 
olduğu bilmuhakeme kesbi subut ederek olbaptaki 
hüküm mahkemei temyiz Başmüddeiumumiliğine 
gönderilmiş ise de evrakın temyizen tetkiki zamanına 
yetişemiyerek hükmün ondan evvel tasdike iktiran 
eylemiş olması hasabiyle muamelenin turuku adiyei 
kanuniyeye tevessülle islâh imkânı mefkut olduğu 
cihetle affı esbabının istikmali Adliye Vekâletinin tez

keresine atfen Başvekâletin 29 . 9 . 1340 tarih ve 
6/3293 numaralı tezkeresinde iş'âr ve evrakı hükmi
ye vesaire teferruatı ile encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla mütalâa ve tezekkür edildi. 

Filhakika Mehmet'in tashihi sinnine ait muhake
me neticesinde sadır olan hüküm kesbi' katiyet et
miş olduğu halde buna ıttıla hâsıl olmaksızın zaü 
maddeye müteallik tetkikat, Temyiz Mahkemesince 
bilicra hükmü vaki tasdik kılınmış ve binaenaleyh ka-
zıyei muhkeme iktisab eden tashihi sin ilâmına naza
ran Mehmet'in hini ikaı cürümde on üç yaşında ol
duğunu kabul ve teslim zaruri bulunmasına mebni 
sigarı sinni mülahaza olunmıyarak berveçhi meşruh 
sadır olup, temyizen musaddak bulunan hükmü mez
kûrun af tarikinden başka islâhı mümkün olmadığın
dan esbabı mesrudeye mebni merkumun mahkûm 
bulunduğu üç sene dokuz mah hapis cezasının affı 
heyeti umumiyenin tasvibine arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kâtip Aza 
Saruh Karesi 
Kemal Osman Niyazi 
Aza Aza 

Kastamonu Yozgat 
Necmettin Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Adliye Encümeninin mazbatası kabul edilmiş
tir. 

4. — Derviş oğlu Çolak Mehmet hakkında Affı 
hususi istihsaline dair (3/474) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1339 senesi Eylül mahı zarfında Bulaman'h Zati 
Efendinin; hanesini basarak eşyalarını ahz ye gas-
betmek maddesinden vadii firarda iken, 1 Ramazan 
1342 tarihinde istiman ile tahtı tevkif a alınmış olan 
Perşembe'nin Grze Karyesinde mukim Derviş oğlu 
Çolak Mahmut hakkında icra kılınan muhakeme ne
ticesinde üç sene küreğe vaz'ma ve cürümün tarihi 
ikaı her ne kadar ilânı cumhuriyetten mukaddem ise 
de ol baptaki kanunu .mahsusun üçüncü maddesi 
mucibince üç mah zarfında teslimi nefs etmediği ci
hetle kanunu mezkûrdan ademi istifadesine dair Or
du mürettep Cinayet Mahkemesinden sadir olup, 
Mahkemei Temyizce bittasdik iktisabı katiyet eyli-
yen zabıtname ve evrakı müteferriası meallerine ria-
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zaran merkumun 1 Ramazan 1342 ve 5 Nisan 1340 
tarihinde dehaletle tahtı tevkife alındığı ve 26 Kânu
nuevvel 1339 tarihli Af Kanununun Muvaffakiyeti 
milliye gazetesinde 30 Cemazüyelevvel 1342 ve 7 Kâ
nunusani 1340 tarihinde neşir ve ilân edildiği ve bi
naenaleyh merkumun kanunu mezkûrun 3 ncü mad
desinde muharrer olduğu veçhile tarihi neşir ve ilân
dan itibaren üç ay zarfında teslimi nefs eylediği hal
de mahkemece işbu kanunun mahkemeye tarihi teb
liği olan 2 Kânunusani 1340 tarihi nazara alınarak 
müddeti muayyene zarfında teslimi nefs etmediğinin 
kabulü suretiyle berveçhi maruz kanunu mezkûrdan 
istifade edemiyeceğine karar verildiği ve hüküm mah-
kemei temyizce tasdik edilerek katiyet kesbetmiş ol
duğu cihetle turuku adiyei kanuniye ile işbu hatama 
tashihine imkân olmadığından teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince mahkûmiyet 
müddeti olan üç senenin nısfı olan bir buçuk sene
nin affı Adliye Vekâletinin tezkeresine atfen Başve
kâletin 5 Eylül .1341 tarih ve 6/4198 numaralı tez
keresinde işar ve evrakı hükmiye vesaire Encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla icabı mütalâa ve 
müzakere edildi. Filhakika Mahmut'un ika ettiği cü
rüm 26 Kânunuevvel 1339 tarih ve 391 numaralı 
kanunun şümulüne dahil olduğu ve mezkûr kanunun 
mahallinde gazete ile neşr ve ilânı 7 Kânunusani 
1340 tarihli iken mahkemece bunun nazarı dikkate 
ahnmıyarak kanunun mahkemeye tebliği tarihi neşir 
ve ilâna mebde ittihaz edilmek suretiyle hata edildi
ği anlaşılmasına binaen mahkûmiyet müddetinin nıs
fı olan birbuçuk senenin affı heyeti umumi yen in tas
vibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kâtip Aza 

Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karesi Bozok 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

HAMDİ BEY (Ordu) — Ruznameye alınsın. 
Hakkında söz söylüyeceğim. 

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

5. — Cazkıroğullarından Şükrü oğlu Ziya hak
kında verilen hükmü idamın tasdikine dair (3/481) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye . 

Muhtelif zamanlarda eşhası müteaddidenin esna
yı ralıta önlerine geçerek emval ve eşyasını gasb ile 
beraber Kayseri'li Mustafa ve Refik Efendileri nu-
kud ve eşyalarına tamaan ve taammüden kati mad
desinden maznunu aleyh Cazkır oğullarından Şükrü 
oğlu 1307 tevellüdü Ziya hakkında Kayseri mürettep 
Cinayet Mahkemesince verilen hükmü idam Mahke-
mei temyizce tasdik edilreek kesbi katiyet etmiş bu
lunmakla Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi mucibince muamele ifası Adliye Vekâletinin tez
keresine atfen Başvekâletin 4 Eylül 1341 tarih ve 
6/4197 numaralı tezkeresinde iş'ar ve bu baptaki ev
rakı hükmiye vesaire encümenimize havale buyurul
muş olmakla icabı tetkik ve tezekkür edildj. 

Hükmü idam berveçhi maruz temyizen tasdik ile 
kesbi katiyet etmiş ve ledettetkik medarı af ve tah
fif bir cihet görülememiş olduğundan Teşkilâtı Esa
siye Kanununun marülarz 26 ncı maddesine tevfikan 
infazı Heyeti Umumiyenin tasvibiine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Karesi 

Reisi Mazbata Muharriri 

Osman Niyazi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Sakı 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kaastamonu 
Necmittin 

REŞİT BEY (Malatya) — Mazbata Muharriri 
biraz izahat versinler! (ne izahatı, reye sesleri). 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, bu 
Çerkez Ziya öteden beri dağlarda, kırlarda şunu bu
nu soymak itiyadını sanat ittihaz etmiş bir adamdır. 
Müteaddid eşhası şurada burada soymuş cerh ve kat
letmiş ve bu fiillerinden dolayı mahkûm edilmiş, fi
rar etmiş. Bir gün kayanın içinde gizli bulunurken 
Kayseri'den iki tüccar gidiyormuş, dağdan inmiş, 
tüccarlarla arkadaş olmuş bunlara, sizi iyi bir köy
de istirahat ettireyim demiş, götürmüş. Akşam ka
rarınca silâhlarını çekmişler, tüccarları atlarından in
dirmişler, eşyalarını paralarını almışlar, kendilerini 
öldürmüşler, cesetlerini ırmağa atmışlar. Bundan do
layı indelmuhakeme idamlarına hükmedilmiş. (Kâfi 
sesleri). 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin mazbata
sını reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal-. 
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dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Encümenin 
mazbatası kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. -— Mücadelei müliyeye iştirak eîmiyen ve hu

dudu milli haricinde kalan erkân, ümera, zabıtan ve 
memurin ve mensubini askeriye haklarında ifa olu
nacak muameleye mütedair 25 Eylül 1339 tarihli 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki tezke
renin iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut 30 Teşri

nisani 1341 tarih ve Mütekaidin Şubesi 8118 numa
ralı tezkerede Müdafaai Müliyeye iştirak etmiyen 
ve hududu millî haricinde kalan erkân, ümera, zabı
tan ve mensubini askeriye haklarında ifa olunacak 
muameleye mütedair 25 Eylül 1339 tarih ve 347 nu
maralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında 
28 Kânunusani 1341 tarih ve (6/478) numara ile tak
dim edilmiş olan tezkerenin istirdadına lüzum gös
terilmiştir. Mezkûr tezkerenin iadesine müsaade bu
yur ulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

REİS -^ Aİel usûl iade ederiz. 

2. — Kadıoğullarından Ahmet oğlu İbrahim ile 
Derviş oğlu Faik haklarındaki hükmü idamın tasdi
kine dair Başvekâlet tezkeresi.. (3/51 İĞ 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler ' 
/. — Antalya Mebusu Ahmet Sipki Beyin; Resmi 

muvazzaf baytar memurları bulunan Finike iskele
sinden, doğrudan doğruya hayvanatı bakariye ve me-
vaşi ihracı hususuna müsaade ediln\ıesi hakkında te
menni takriri. j 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
(Havanatı bakariye) iki hecelidir. (jSığır) Türkçe ve 
bir hecelidir. Hem türkçe değil, ^rapçadır. Fakat 
(Davar) Türkçedir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Üncümende izahat 
veriniz. j 

! 
Evrakı Saüre [ 

/. — İrticaî hareketlerin takbihini mutazammın 
Bitlis ve Keşan'dan mevrut telgraflaA 

REİS — Divanı Riyasetçe cevaplar verilecektir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS 
çiyoruz: 

Efendim, müzakere edilecek mevada ge-

1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askeri elkab 
Kanunu-» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanu
nisi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ile 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, (Lâkab Ka
nunu) unvanlı ve (2/314) numaralı teklifi kanunisi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

EKREM BEY (Rize) — Müdafaai Milliye Encü
meni bu kanunu geri istiyor, her iki kanunu bir ka
nun halinde tespit etmek için Dahiliye Encümeni ile 
müştereken yarın müzakere edilecektir.' Bunu Müda
faai Milliye Encümenine vermenizi rica ederim. 
. NAİM HAZIM BEY (Konya) — Reis Bey, ben
denizin takririm de buna ait idi okunsun. 

Riyaseti Celileye 
14 . 12 . 1341 

Mevzuu müzakere olan (Askerî Elkab) ve (Lâ
kab) unvanlı teklifi kanunilerin evvelce Meclisi Âli
ce tevhiden müzakeresi kararlaşmıştı. Aynı maksadı 
istihdaf eden bu iki lâyihanın Maarif Encümeni de 

ve Müdafaai Mil-
daha etraflı bir 

dahil olduğu halde tekrar Dahiliye 
liye encümenlerince müştereken ve 
surette tetkiki ile müttehid bir lâyihai kanuniye ha 
lindo Meclisi Âliye sevicini teklif ederim. 

j Konya 
Naim Hazım 

REİS — Efendim, takriri reye %tz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... K^bul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şu halde bu Encümen
lere gidiyor. ; 

2. —Bursa Heyeti Mahsusasınöa nisbeti askerisi
nin kat'ına dair verilen karara itiraz eden Jandarma 
Mülâzımı Kemalettin Efendinin istidası ve İstida ve 
Müdafaai Milliye Encümenleri mazbatalar. 

REİS — Okunacaktır. • j ' 
(Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası okun

du). (1) 
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz o 

mülâzımın iadei rütbesi lehinde vfeya aleyhinde süz 

(l) Zaptın sonuna merbuttur._ 
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söyleyecek değilim. Yalnız Heyeti Celiienizden 1338 I 
veya 1339 senesi tarihli bir kanun çıkmıştır. O kanun 
mucibince kuvayı milliyeye iştirak etmeyen ve İstan- ' 
bul Hükümeti ile teşriki mesai edip, Kuvayı Milliye ! 
aleyhinde olan zabıtanın muhakeme ve nisbeti aske
riyesinin kafi hakkında bir heyet teşekkül edecektir 
ve bu kanun mutlaktır. Yani heyetin bir zuhûl veya 
ihatası ile bir mülâzım mağdur olursa onun rütbesinin 
iadesine Heyeti Celilenizce bir karar verilmesine dair 
o kanunda sarahat yoktur. Böyle bir karar verebil
mek için evvelâ kanun tadil edilmelidir. 

Böyle bir karar vermek kanunun hilâfındadır. 
Kanun tadil edilmedikçe bunun affına gidilemez. Ka
nun mutlak olduğu için arz ediyorum. Yoksa onun 
rütbesinin iadesine taraftarım. Kanunun hilâfında 
hareket edilirse yanlış bir çığır açılmış olur. Bunu 
böyle yaparsanız bundan sonra binlerce kişi müraca
at edecek, benim hakkımdaki hükümde yanlışlık ol
muş filân diye iddia edeceklerdir. Müdafaai Milliye 
Vekâleti bunun için teklifi kanuni yapsın veya He
yeti Celileniz tarafından yapılsın. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu, müca-
hedei milliyeye iştirak etmiştir. 

REŞİT BEY (Devamla) — Bursa'da teşekkül eden 
heyetin tetkiki ile ve onların raporu ile nisbeti aske
riyesi kat edilmiştir. Onların raporunda yanlış bir şey 
yapılmış ise iadesine dair bir maddei kanuniye yok
tur. Heyet tarafından verilen raporda zühul edilse 
ibile bunun affı için bir sarahat yoktur. Sarahat ol
madığı için kanun hilâfında hareket edilmesin diye 
arz ediyorum. 

Müdafaai Milliye Vekâleti teklifi kanuni yapar, 
teklif müzakere edilir, ondan sonra karar verilir. Ma
ruzatım budur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Kanun Kuvayi Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu 
millî haricinde kalanlar içindir. Fakat hududu millî 
haricinde kalıp, Kuvayı Milliyeye çok hizmet edenler 
de vardır. Bursa'da teşekkül eden heyeti mahsusa 
Kuvayı Milliyeye olan hizmetini ihmal etmiş ve yal
nız hududu millî haricinde kaldığını nazarı itibara al
mış. Halbuki, bu genç elyevm şehremanetinde mer
kez memurudur. Burada bulunduğu müddetçe de hiz
metinden emanet memnundur. Cidden ihmal edilme
yecek bir gençtir. Mademki maksadı millî uğrunda 
hizmet etmiştir. Hududu millî dahiline her hangi bir 
sebeple gelememiştir. Hududu millî dahiline gelmesi 
için bir mahzur ve mani varmış ki, gelmemiş. 

MALİYE VEKİLJ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanun teklifi lâzım gelir. Hatır için kanunu bozama-
yız. Öyle şey yok. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Arkadaşlar! 
Jandarma zabiti mülâzım Kemal Beyin, Bursa heyeti 
hakkında vaki olan şikâyeti doğru ve mühiktir. Ko
misyon vazifei kanuniyesini hakkıyle ifa etmemiştir. 
Bu kanun teklif edildiği vakit gösterilen esbabı mu
cibe şu idi ki: Divanı harplerde bazı zabitan beraat 
kazanmış, yani mücadelei milliye esnasında bazı za
bıtanın cürümleri varmış, bu cürümler Divanı harp-
lerce tahkik edilmiş ve bunlardan bazıları tebrize et
miştir. Fakat bu beraat kazananlar hakkı ile beraat 
kaaznmadığı ve bunların mücrim oldukları halde 
beraat ettikleri fikri hasıl olduğu için böyle bir ka
nun teklif edildi ve bu kanundan maksat Divanı 
harplerde haklı veya haksız beraat kazananların ye
niden muhakemesi ve bunların hakkında adilâne ve 
hakiki bir karar ittihazı düşünülmüş, bu sebeple bu 
kanun tespit edilmiştir. Halbuki Bursa Komisyonun
da bu kanun ahkâmına riayetten ziyade tetkikat ve 
tahkikatta birtakım jurnaller, müfteri yat, tezvirat gibi 
şeyler hâkim olmuş ve komisyon azasının nasafet ve 
adaleti değil, ağrazı şahsiyesi hüküm sürmüş. Komis
yonun haklarında karar ittihaz ettiği masum zabit-

| 1er vardır. Hakikaten hissiyatı vatanperveranelerin-
den, hizmetlerinden, namuslarından hiç şüphe olma
yan birtakım erkân, ümera vardır ki, onlar mahkûm 
edilmişlerdir. Kendilerine hakkı müdafaa verilmemiş
tir. 

Bazılarının cevaplarına da ehemmiyet verilmeye
rek haklarında sırf isnadat üzerine, birtakım tezvirat 
üzerine hüküm verilmiştir. Bu halde arkadaşlarımız
dan Reşit Beyin teklif ettiği gibi, ya bu kanun tadil 
edilmeli veya bu heyet tasfiye edilerek yeniden bu
nun mukarreratını adilâne tetkik edecek surette ikin
ci bir komisyon teşkil edilmelidir. Binaenaleyh Mü
dafaai Milliye Vekâletinin lâzım gelen tedbiri ittihaz 
etmesini rica ederim. Masum zabitler vardır. Bunlara 
günahtır. Namuslu bir zabitin nisbeti askeriyesini kat 

I etmek, onun hayatına kastetmek ve onu manen idam 
j etmek için komisyon teşkil etmek demektir. Biz, bir

takım masumları idam etmek için bir komisyon teş-
Jtil etmedik. Bunları güzel surette tefrik ve tahdit için 

I bir komisyon teşkiline karar verdik. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Kelime ile bu iş halledilmez. Kanun lâzımdır. O sa
lâhiyeti onlardan alamayız. 

I ALİ RIZA BEY (Devamla) — Pekâlâ kanun ta-
| dil edilmeli veyahut komisyon yeniden tayin edilmeli, 
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herkesin hürmet ettiği bir şekilde âdil adamlardan 
müteşekkil komisyonlarda tetkik edilmelidir. O ko
misyon bitarafane hüküm vermemiştir. Ağraz üzeri
ne, tezvirat üzerine, hüküm vermiştir. Elde vesaik 
vardır, her ne zaman isterseniz size irae ve ispat ede
rim. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır hayır; her zaman hatayı adlî olabilir. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Bunda Adliye 
Müşaviri yoktur. Temyizsiz bir komisyondur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Bendeniz muhterem 
Reşit ve Ali Rıza Bey arkadaşlarımın mütalâasına 
iştirak edemiyorum. Hemen her gün olduğu gibi, 
bugün dahi ruznamenin 9 - 1 0 - 1 1 nci maddelerinde 
görüldüğü veçhile hatayı adlîden bahisle bir mahke
meden sâdır olmuş ve mahkemei temyizce tasdik edi
lerek kesbi katiyet etmiş hükümleri, hatayı adlî 
addederek affettikten sonra, böyle Kemal Efendi 
ve rüfekası hakkında Bursa Heyeti mahsusasınca it
tihaz edilen mukarrerat, gene Meclisi Âlinizce yol
suz addedilerek niçin affedilmesin? Rüfekayı muhte
reminizden ve İstida Encümenindeki rüfekanızdan 
bir çok zevat da bu zatın Kuvayı Milliyeye hüsnü 
hizmet ettiğine şehadette bulunmaktadır. 

İstida Encümeninin esbabı mucibe mazbatası kâ
fi görülerek mazbatanın aynen kabulünü rica ede
rim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz 
Heyeti Celile affedemez demedim. Heyeti Celile af
feder, her şeye hâkimdir. Onun için itirazda bulun
madım. Yalnız bu gibi mağdur olan zabitan tarafın
dan bir çok istidalar verilmiştir. Geçen sene verilen 
istidalar, o kanun mucibince reddedilmiştir. Eğer tet
kik edilmek lâzım gelirse umum zabitanın müracaatı 
tetkik edilmelidir. Yoksa yalnız bir şahıs için kanun 
hilafı hareket edilmesin, diyorum. Bu kanun lâzim 
mıdır, değil midir? Ve bu kanun mutlak mıdır, de
ğil midir? -Buna dair Müdafaai Milliye Vekili izahat 
versin. Eğer usulen, olur der ise o vakit tetkik edi
niz. Heyeti Celile hakemdir, istediğine karar verir, 
isterse affeder. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Affedilecek 
değil, tashihi muameledir. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, mevzubahis 
olan meselenin hakikaten fevkalâde ehemmiyeti var
dır. Heyeti Umumi yeniz, hükümleri, kararları her 
manası ile ve geniş bir salâhiyetle tetkik mevkiinde-
siniz. Bendenizin maruzatım buna dair olmayacak
tır. 

| Mücadelei milliyeye iştirak etmeyenler hakkında 
; bir heyeti mahsusa tarafından yapılacak tetkikata bi

naen karar verilmesi, heyeti muhteremenizden geçen 
bir kanun ile kabul edilmiştir. O kanun bazı arkadaş
lar tarafından da ifade edildiği veçhile mutlaktır. 
Kanunun birinci maddesinde «Mensubini askeriye
den her hangi bir suretle harekâtı milliyeı aleyhindeki 
teşkilâta dahil oldukları veya münferiden çalıştıkları 

• vesaire» diye tasrih ediyor. Bu tasrihatı kanuniye da
hilinde mücadelei milliye aleyhinde çalışmış olanla
rın nisbeti askeriyesi kat edilmek üzere haklarında 
sureti katiyede bir karar vermek hakkı, gene jo ka
nun mucibince bu teşekkül eden heyeti mahsusalara 
bahşedilmiştir. Bu kanundan sonra yapılan tet'kikatta 
- Reşit Bey arkadaşımızın söylediği gibi, - onların da 
nihayet insan olmak itibariyle hata etmeleri hatıra 
gelebilir. Fakat biz eğer şimdi mevzubahis olan me
sele dolayısıyle bu efendinin mücadelei milliyeye olan 
sadakati, gayreti anlaşılması hasebiyle hakkında ve
rilen kararın ref'ini Müdafaai Milliye Encümeninin 
işaret • ettiği• gibi, arzu ettiğimiz takdirde, Heyeti Muh-
teremenizin bundan böyle ucu bucağı gelmeyen te
kâlif karşısında kalacağını bilmek icabeder. Çünkü 
şimdiye kadar gerek İstida ve gerek Adliye encümen
leri bu gibi, metalib karşısında kalmıştır ve tekrar 
ediyorum ki, heyeti mahsusasının vermiş, olduğu ka
rarları bütün teferruatı ile tetkik etmek imkânı ol
madığından, hepsine musiptir demek imkânı karşı
sında değilim. Şayet şimdi bu yolda bir kapı açılacak 
olursa, bütün o kararlardan dolayı kendilerini mazur 
mevkiinde görenler, şu veya bu, sebebi bahane itti
haz ederek Heyeti Muhteremenize1 müracaat edecek
tir. O halde ne olacaktır. Şimdi asıl mesele, usul me
selesinde tekasüf ediyor. Eğer her hangi bir mucibi 
özür meseleyi nazarı dikkate almak suretiyle Heyeti 
Mahsusanın vermiş olduğu kararı tetkik etmek ve 
onun neticesine göre yeni bir karar vermek usulünü 
vaz edecek olursanız, o kanunu tadil mahiyetinde 
bir karar vermiş olacaksınız. O halde kanun tadil 
edilmeden böyle bir karara gitmek, böyle bir hükme 
vasıl olmak zannediyorum ki, salim bir yol olmaya
caktır. Heyeti muhteremeniz bu yolda ayrı ayrı şikâ
yetlere muttali olmuştur. Eğer o Kanunun tadili ica-
hediyoı ve o suretle o hevetten verilmiş kararların 
tadilini arzu ediyorsanız ki, - kanun teklif etmek hak
kımızdır - usul cihetinden o kanuna bir fıkra ilâve 
ediyoruz. «Heyeti mahsusa kararından kendilerini 
mutazarrır addedenler şu tarika müracaat suretiyle 
haklarını ihkak ve istihkak ettirebilirler.» diye bir ka
yıt bir tadil ilâve edilebilir. Böyle bir tajdil yapılma-
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dan evvel kanunun mutlakiyet ibaresine nazaran her 
hangi surette buradan bir karar vermek katiyen doğ
ru olmayacağı kanaatindeyim. 

Mazbatada mevzuubahis olan meseleye gelince: 
Müdafaai Milliye Encümenini teşkil etmiş olan arka
daşlar, yapımş oldukları tetkikat. neticesinde Heyeti 
Mahsusanın vermiş olduğu kararın âdemi isabetini 
söyleyerek bu kararın ref'ini mazbata ile heyeti muh-
teremenize bildiriyor. Şüphesiz arkadaşlarımızın tet--
kikatı doğrudur. Bu ismi mevzuubahis zat hakkında 
bir noktai nazar dermeyan etmiyorum. Yalnız Mü
dafaai Milliye Encümeninin noktai nazarına iştirak 
ederek, bu arkadaşın memlekete hizmet ettiği ve vü
cudunun nafi olduğu kanaati kalır ve heyeti muhte-
remenizin ekseriyetinin arzusuna tetabuk ederse yeni 
elde edilen, delâile istinaden tekrar tetkikat icra edil
mek üzere evrakın heyeti mahsusaya iadesi icabeder 
kanaatindeyim. Eğer bu tarikten başka bu hükmün 
ıslahı için bir yola girerseniz, arz ettiğim gibi, ucu 
bucağı gelmez tekâlif karşısında kalacaksınız. Artık 
tetkikat tetkikat üzerine. O vaz ve kabul edilen ka
nunun hükmü kahr mı, kalmaz mı? 

Neticelen arz ediyorum. Yanlış bir yola girmeye
lim. Bu lüzumu anlaşılan şu meseleden dolayı evra
kı tekrar Müdafaai Milliye Vekâletine iade edelim. 
Yeni bir karar istihsal etsin. Bu kanunun tadili icabe-
d i yorsa - ki, bendeniz de bu kanaatteyim - ayrıca bir 
tadil yapılabilir, o ayrı bir meseledir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Meselenin aldığı şekli cer-
yan, jandarma mülâzımı Kemal Efendinin, akıbeti 
hali üzerinde kalmakla iktifa etse idi, bendeniz ma
ruzatta bulunmak ihtiyacını hissetmeyecektim. 

Fakat binnetice iş mücadelei milliyeye iştirak et
meyenler içerisinden Devletin nef'i millisine ikaı za
rar eden teşkilâta fiilen girmiş olanlara raci olan bu
günkü ordunun tasfiye edilmiş vaziyetini temin eden 
bir kanun mahiyetinde olan esas bir düstura taallûk 
ettiği ve bu kanunun şümulü dahilinde bulunan mua
melâtın Heyeti Umumiyesi hakkında beyanı mütalâa 
edildiği için meselenin bu safhası hakkında maksadı
mı arz etmek mecburiyetindeyim. 

Bir defa muhterem arkadaşlar! Şunu arz edeyim 
ki, 25 Eylül tarihli kanun, mücadelei milliye esnasın
da vazifei vataniyesini ifa etmek üzere hizmet basma 
şitab edenlerle bu 'hizmetten birinci derecede istiğna 
edenler, ikinci derecede bu hizmete mukabil düşman
larla teşriki amal edenleri yekdiğerinden ayırmış ve 
esaslı bir tasfiyei fiiliye yapmıştır. Bugün kumanda

mızda bulunan Cumhuriyet ordusu, bu tasfiye saye
sinde meıtebei asaleti muhafaza etmektedir. Eğer 
mücadelei milliyeye iştirak esnasında düşmanlara 
mensup teşkilâta fiilen mensubiyet cihetiyle memle
kete hiyanet ve ikaı zarar etmiş olan adamları, mev
cut ordunun asaleti hazırasından tefrik eden hattı ve' 
o hududu müteessir edecek birtakım yeni tedabir, 
yeni kanun, yeni tadilât yoluna girer isek, ordu ken
disine mahsus olan, âli mevkii muhafaza etmemek 
mecburiyetinde kalır. Binaenaleyh 25 Eylül tarihli 
bir kanun vardır ve bu kanun daimidir ve bu kanu
nun evvelce vukua gelmiş olan tasfiyenin mahiyetin
de, keyfiyetinde veya ketumiyetinde tadilât vukübu-
lacağını bir esas, bir zihniyet olarak asla ve kat'a ka
bul edemeyiz. Bu noktaya şunu da ilâve edeyim ki: 
Bunların içlerinde bazıları vardır ki, darağacına .çe
kilmeye lâyıktır. O gibi adamlar Lozan Muahedesi 
ve affı umumî kanunu mucibince yalnız nispeti as
keriyeleri kat edilmek ve ordudan tecrit olunmak 
suretiyle muameleye tabi kalmıştır. Yoksa eğer affı 
umumî kanunu ve Lozan Muahedenamesi olmasaydı, 
onların nisbeti askeriyesi kat edilmek değil darağacı
na çekilmeleri lâzımdı. Binaenaleyh işi bu asıl üze
rinde bir kere tespit ettikten sonra meselenin hususi 
noktasına geçmek, muvafık olur. 

• Jandarma Mülâzımı Kemal Efendinin; encümen
ce ceryan etmiş olan muamelesine verilen karardan 
sonra bendeniz vakıf oldum. Meclis ruznamesinde bu 
muameleyi gördüm. Bütün kanunun esasını alâkadar 
edebilecek bir noktadır diye encümene vaki olan mü
racaatı encümence ceryan eden muameleye ve ekse
riyetçe hasıl olan şekle muttali oldum. Bir defa Ke
mal Efendi hakkındaki muameleyi hususiyeye temas 
etmeden evvel, bu ve buna müşabih olan muamelât, 
vekâlette nasıl ceryan eder; buna dair kısaca arzı 
malumat edeyim. 

Malumu âliniz kanunun birinci ve ikinci madde
leri rütbe ve nisbeti askeriyesinin kat'ı noktasını ih
tiva eder. Arz ettiğim gibi, hududu millî haricinde 
kaldığı esnada, yalnız kalmakla iktifa etmeyerek bir
takım heyetlerle çalışmış bulunanların bir daha hiz
meti devlette istihdam edilmemek üzere nisbeti aske
riyeleri kat olunur. Bu tarzda olan muamelât vaktiy
le bu heyeti mahsusa teşekkül etmezden evvel, alelu-
sul bütün ceraimi askeriyenin rüyet edildiği divanı 
harjlerden. rüyet edilmekte idi. Bizim askerî divanı 
harpler, bazılarının memleketlerine hiyanet etmiş 
olanların, esbabı ceraimini tamamen toplayıp onları 
kâfi derece, kuvvetli bir surette tecziye etmediklerin-. 
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den'dolayı'Meclisi Âli bu devrei içtimaiyenin ilk içti
ma senesinde şikâyet etti. Bir çok arkadaşlar dedi ki: 
Ben filân binbaşıyı ve filân kaymakamı bilirim, ve
saik toplanamaması yüzünden beraat kazanmıştır ve 
bu, böyle olmaz dediler. Divanı harpler, mutad olan 
daimî surette ceryan eden muamelâta bakar. 

Bu, büyük mücadele içerisinde geçmiş, bir müca-
delei hayatiyedir. Binaenaleyh mutad olan divanı 
harpler fevkinde bir heyeti mahsusa teşkil edelim ve 
bu heyeti mahsusa bütün delâil ve vesaiki tetkik et
sin ve alâkadarları dinlesin, katî bir hüküm versin ve 
o hüküm öyle bir hüküm olsun ki, artık katiyet kes-
betmiş bulunsun denildi. Bunun üzerine bu kanun 
yapıldı. Divanı harplerin icraatı hafif görüldü. Da
ha katî, daha şiddetli hüküm için heyeti mahsusaîar 
teşekkül etti ve bunun hükmü nihai olarak verecek
leri kararların muteber olması tarzında idi. 

Muhterem arkadaşlar, bu heyetten gelen rapor
ları vekâlette ben ve arkadaşlarım kudretimiz yettiği 
kadar birer birer tetkik etmekteyiz, ve heyeti mahsu
sa bazı noksanlar yapmışsa, bazı vesaikin tedariki 
mümkün iken, tedarik etmemişse, evrakı iade Çimek
teyiz ve bu suretle yeniden birtakım hükümlere va
sıl olmaktayız. Fakat bu tetkikat hitam bulup da ar
tık muamele tasdik edildikten sonra, bu kanunla is
tisna teşkil edecek bir af ve müsamaha ve bir hususi 
muamele bugüne kadar ceryan etmemiştir, işte Ke
mal Efendinin meselesi bu nöktai nazardan bende-
nizce çok haizi ehemmiyet görüldü. 

Şunu da hâtıra olarak arz edeyim ki: Müdafaai 
Milliye Vekâletine ve diğer makamata, cidali millî
den tedricen uzaklaşıp da o günlerin bugünlere tah
mil ettiği büyük sıkleti unuttuğumuz vakit, mütema
diyen müracaatlar vaki olacaktır. O günlerin acısı 
unutulmuştur, belki bir surette biz kendi haklanmız-
daki hükümleri ref ettirip, yeni müsaadeler istihsal 
ederiz ve bazı' hususi temaslardan, bazı hatırlardan 
istifade ederek yakamızı kurtarırız diye bilhassa son 
seneler zarfında birçok müracaatlar tevali etmeye 
başlamıştır. Bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, biz 
vaz edilmiş olan esasın Meclis tarikiyle duçarı veh-
nolacağı zannını verdiğimiz günden itibaren, bütün 
bunların hepsi celâdetli bir müddei ve kendilerinin 
bizim tarafımızdan gasbedilmiş haklarını almak ıztı-
rarında kalmış zavallılar gibi ferden ferda karşımıza 
çıkacaklardır. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar! Eğer öyle bir gün gelirse ben ve hiç 
'birimiz kabulü mesuliyet edemeyiz, bugünkü asaleti 
ruhiyeyi haiz orduyu, bu levsiyat ile asla ve kafa 
bulaştıramayız. 
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. Şimdi arkadaşlar! Kemal Efendinin muamelesi 
böyle olmuştur. Evrak Heyeti Maihsusadan gelmiş 
ve vekâlet bunu nakıs görerek şu bu noktalar nok-
sandır diye heyeti mahsusaya iade; etmiştir. Heyet 
yeniden tetkikat yaptıktan sorira demiştir ki; Efen
dim! Dediğinizin hepsini tetkik ettik. Fakat ber-
mucibi kanun ve son tetkikatla bu adam memlekete 
fenalık edenler meyanında bulunmuştur ve kanunun 
şu maddesine temas eden vazıyeti şudur; ne isterse
niz yapınız demiştir. Vekâletin hiç bir hakkı yok
tur ki, bermucibi kanun verilmiş. olan bir işi tamam 
karar haline geldikten sonra nakşedebilsin. Vekâlette 
bunu tasvip etmiş ve muameleyi tasdik etmiştir. 
Yalnız dikkat buyurun, elimizde matbu evrak me
yanında Kemal Efendinin kendi istidası vardır. O 
istidanın içinde ve diğer arkadaşların şahadetinde 
bahsedildiği veçhile, 1337 senesinden 1339 senesine 
kadar olan muamelâtın sayam takdir olduğuna 
dair ifade vardır. Fakat asıl 1336 - 1337 senesi ara
sında ceryan eden ef'âl heyeti mahsusa kararının 
tatbikini istilzam etmiştir. Şimdi meselenin bu ma
hiyeti de bu suretle anlaşıldıktan sonra, içimizden, 
2-3 muhterem arkadaş bu zatın kendi bildikleri 
zamana ait bazı hüsnü hizmetlerini zikrediyorlar. 

' O da bazı yerlerde cidali millinin muavffakiyatı 
için muavenetlerinden ibarettir. Bendeniz bunu is
tihkam ve istihfaf etmiyorum. Fakat bütün bunlar 
heyeti mahsusaca görüldükten sonııa bu adam hak
kındaki hükümde İsrar edilmiştir. Şimdi bu hük
mün ref'i caiz midir, değil midir? Bendeniz bu nök
tai nazardan Müdafaai Milliye Vekâletine ait bir 
noktayı ehemmiyetle nazarı dikkati âlinize vaz etmek 
isterim:- Meclisi Ali bu memleketin en son mercii va
tanın sahibi esasi olan milletin salâhiyetini haiz ve 
bir heyeti muhteremedir. Her dava kırk haddeden 
geçtikten sonra icabederse Meclisi Âlinize gelir, 
son sözünüzle o dava hakkındaki mesele hal ve ref 
edilmiş olur. Fakat bir diğer arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi, böyle Mülazım Kemal Efendi hakkındaki 
her hangi bir hüküm, arz ettim büyük tehlikeyi hiç 
bir zaman istihdaf etmemelidir. Bir Kemal Efendi hak
kında şu karan verdik diye tehacüm vuku bulur, mü
racaatlar ferden vuku bulur, Heyeti mecmuamıza 
vuku bulur. Her hangi bir zaaf sebebiyle emsaline 
de aynı muameleyi tatbike temayül edersek ordunun 
bugünkü vaziyeti ve masuniyeti asaletini muhafaza 
için karşınızda ahzı mevki etmeye, şikâyetlerde bu
lunmaya mecbur olacağım. 
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Şimdi, af tarikiyle olur mu olmaz mı? Bendeniz 
hukukçu değilsem de şimdiye kadar olan müdev-
venata göre, kazıyei muhkeme haline gelmiş ve 
usulü dahilinde mahkemelerden geçmiş bir takım 
şeyler hakkında Meclisi Âli af yapabilir. Fakat 
burada affın mahalli tatbiki yoktur. Yalnız illâ 
heyeti mahsusa yanlış yapmış ve son söz bizimdir, 
bizim görüşümüze göre bunu düzeltebileceğiz ve 
bu çocuğu bu vaziyetten kurtarıp bu suretle karar 
vereceğiz derseniz, söz sizindir. Bunu diyebilirsiniz. 
Sonra umumi aftan bahsedildi. Arkadaşlar : Sair 
cürümler hakkında umumi af olabilir fakat bu cerime 
vatanın hayatına ve vatanın muhafazı bulunan or
dunun mevcudiyetine taallûk eden bir meseledir. Bu 
hususta umumi bir af talaffuz dahi edilemez. 

Muhterem arkadaşımız, Ali Rıza Bey bir nok
taya temas ettiler. O da bu heyeti mahsusa adil 
değildir, daha adil bir heyet yapalım teklifidir. Ben-
denizce insanların ve insanlardan mürekkep heyet
lerin yekdiğerine olan nisbeti adaletlerini tayin etmek 
ve kıyas etmek için elimizde hiç bir mikyas yoktur. 
Siz bu heyeti beğenmezseniz ben size miralay Meh
met, yerine yüzbaşı Ahmet ve binbaşı Ahmet yerine 
başka bir zattan mürekkep bir heyet getireceğim. 
Ona da diğer bir arkadaş diyecektir ki; bu heyetin 
kararları da adilane değildir, daha adil bir heyet 
getiriniz. 

Hangi heyetin daha çok âdil olduğu hakkında 
hiç bir hükme medar olacak delil ve emmare yok
tur. Bendeniz şahıs hakkındaki meselenin leh ve aley
hinde bidayette söz söylemek istemiyordum. Yalnız 
vaziyeti umıımiyei arz ettim. Yalnız Kemal Efendi 
meselesi ile büyük bir mesele çıkarsa, meselenin va
him olacağını Heyeti Celileriize işaret ettim.- Kararı
nızı nasıl münasip görürseniz öyle verirsiniz. Yeniden 
heyeti mahsusa tetkik etsin diye bazı arkadaşlar tek
lif etmiştir. Heyeti Celile münasip görürse o kararı
nı da verebilir. (Hayır sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Usul hakkında söz söy
leyeceğim: Efendim, bendeniz Müdafaai Milliye Ve
kilinin bu mühim kanun hakkındaki mütalâalarına 
tamamen iştirak ediyorum. Fakat böyle mühim ka
nun hakkında hususi bir karar ittihaz etmenin usulen 
muvafık olmadığını arz etmek mecburiyetindeyim. Mü
dafaa! Milliye Encümeni ile mütenazır olan diğer encü
menlerin vazifeleri kanunla muayyendir. Bunların va
zifeleri kanunları tetkik ederler, tefsir ederler, kanunî 
mükarrerat ittihaz ederler. İcra mesailinden mütevel
lit haksızlıkların yolsuzlukların, kanunsuzlukların hak

kı tetkiki nizamnamei dahili mucibince istida Encü
menine aittir. İstida Encümeni bu istidaları nasıl tet
kik , edecek ve hakikate nasıl vasıl olacak ve nasıl 
tashihi karar edecek? Nasıl ittihazı mükarrerat ede
cek? Nizamnamede mevcut ahkâma tevfikan bu va
zifeleri yapacaktır. Bunun hakkında nizamnamede-ah
kâmı sariha mevcuttur. Şimdi bu şekil çok yanlış ol
muştur. Her karardan ve her icra vazifesinden zarar 
gören veyahut zarar gördüğünü itikat eden her müs-
ted'i Meclisi Âliye müracaat eder. İstida Encümeni 
tetk;k eder, evvelâ taallûk ettiği daireden istizah eder, 
istizah edilen nokta hakkında gösterilen esbabı muci
be ve izahatı kâfi görmezse, bizzat işe vaziyed edip 
kendisi tetkik eder. Bu tetkikatı ifa eden heyet ve asıl 
vekâlet ve devairi sairenin vasıl olmadığı bir nokta bu
lursa o nokta üzerinde bittabi kararın tashihinde İs
rar eder, onu devairi aidesine iade etmek suretiyle 
tashih ettirmek kararını verir. Devairi iadesi kendi 
kendine karar vermeye imkân görmezse, o zaman 
heyeti umumiyeye sevkedilir, heyeti umumiye ittiha
zı karar eder. Bu teklif edilen şekil bizim usulümüze 
ve nizamnamei dahilimize muvafık olmadığından, 
Müdafaai Milliye Encümeni ne alâka ve ne münase
betle bunun hakkında karar ittihaz ederek buraya ge
tirmiştir. Bunun hakkında ceryan eden müzakere böy
le ehemmiyetli ve esaslı safahata intikal etti. İşte bu 
usulsüzlüktendir. Mademki bir istida vardır, bu istida 
mucibince istida encümeni tetkikatını yanar, elindeki 
ahkâma göre, tetkikat ve izahatını ikmal eder. Eğer 
Heyeti Mahsusanın vasıl olamadığı bir hakikat var
sa, o hakikat üzerine tashihi karar etmek için ait ol
duğu heyet kanunen, vazifeten veya kanaaten İsrar 
ederse, o vakit istida encümeninin vasıl olamadığı ha
kikati heyeti umumiyenin münakaşa etmesi vaziyeti 
hâsıl olur. Binaenaleyh bu şekil noksandır, bu şekil 
üzerinde hiç bir karar ittihaz edilemez. İstida encü
meninin ahkâmı sarihaya göre hareket etmesi icabe-
der, 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Böyle olmuş
tur. İsmet Beyefendi! Mazbatayı lütfen tetkik buyu
runuz! Mesele izahatı âliniz dahilinde ceryan etmiş
tir. 

İSMET BEY (Çorum) — Müdafaai Milliye Encü
meninin kararı müzakere edilemez. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir var
dır. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar! Müdafaai Milliye Encümeninden Heyeti Âliye-
ye arz olunan mesele, hattı zatında yalnız bir mazba-
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tanın kabul veya ademi kabulüne müteallik olsaydı, 
uzun münakaşayı mucip olmazdı. Fakat Meclisi Âli
nizin hukuku ve salâhiyetine müteallik bir mesele 
olduğu içindir ki, bunun hakkında söz söylemek lü
zumu vardır. Malûmu âlinizdir ki, her mağdurun, 
her biçarenin doğrudan doğruya kendisine penan 
olarak meclisi âliye müracaat etmek hakkı vardır. 
Her hangi mahkemeden çıkarsa çıksın, herhangi bir 
yerden katiyen peyda ederse etsin o adam için ken
disince mağduriyet vardır. Yalnız herkesin bu heye
ti âliyeye müracaat hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkı 
ref edemez. Fakat bu hak lâalettayin değildir, şu 
veya bu usullerle mukayyettir. Bu meselede, Meclisi 
Âlice yapılan bir kanun üzerine bir heyeti âliye te
şekkül etmiş, bu heyeti âliye meseleyi kanunen tet
kik etmiş ve Müdafaai Milliye Vekâleti de tetkikat 
yaparak hükmü katisini vermiştir. Binaenaleyh bunun 
hakkında yeni baştan bir tariki kanuni bulunarak 
tekrar iade edilemez. Çünkü mesele tashihi muamele 
değildir. 1336 senesine ait muameleden ibarettir. Yal
nız bir kanun kalmıştır, o da af tarikidir. 

Fakat bu meselede esbabı af olmadığı için me
seleyi müzakere edemeyiz. Şu halde mesele kesbi ka
tiyet etmiştir, haddi nihaiyi bulmuştur. Bu suretle 
kesbi katiyet ettikten sonra meselenin tekrar . müza
kere edilmesine imkânı hukukî yoktur. Esbabı af 
dahi olmayınca bu tarikle Meclisi Âlice müzakeresi
ne imkân yoktur. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere -hakkında 
bir takrir vardır. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetinin reye vaz'ını teklif eyle

rim, 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

REİS — Efendim, takriri reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bazı takrirler 
var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Bursa Heyeti mahsusası tarafından Jandarma Mü

lâzımı Evveli Kemal Efendi hakkında kâfi derecede 
tahkikat yapılmadan Ve müdafaa şuhııdu dinlenme

den verilen hükmün nakzıyle yeniden icrai muhake
mesinin kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası hüküm 

ifade eden bir kanunun tadili mahiyetinde ve gayr; 
varittir. Binaenaleyh reddini teklif eyleriz efendim. 

Konya Konya 
Musa Kâzım Tevfik Fikret 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Takririmi izah 
edeceğim efendim. 

REİS — Efendim, Musa Kâzım Bey takrirlerini 
izah edeceklerdir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu 
yapılan muamele hükmü havidir, bir komisyonun da
ha doğrusu bir mahkemenin kararıdır. Kafi bir ce
zadır ve hükmü havidir. Sonra, bu kanunda mercii 
temyiz ve isnitaf kabul edilmemiştir, kanunun da 
hükmü kafidir. Hükmü havi olan bir kanunun tadil 
mahiyetinde herhangi' bir encümenin tadilname ge
tirmesi doğru değildir. İdari mükarreratta belki bir 
tadilât yapılabilir. Fakat, bu idari mukarreratın fev
kinde bir cezayı tadil, bir kanunun tadili mahiyetin
dedir. Olsa olsa af mevzubahis olabilir, fakat afda 
mevzuibahis değildir. Binaenaleyh mazbatanın reddi 
lâzım gelir. İdari dahi olsa İstida Encümeninden gel
mek lâzım gelir. İstida Encümenine gelmiştir, fakat 
Müdafaai Milliye Encümenine gitmiştir. Kararı kafiyi 
verecek İstida encümeni idi. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müdafaai 
Milliye Encümenine de heyeti umumiye göndermiş
tir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Bu da yanlıştır. 
Usule, kanuna muhaliftir. Müdafaai Milliye Encüme
ninin bu noktai nazarını kabul etmek usule de muga
yirdir, kanuna da mugayirdir, tatbikata da muhaliftir. 
Reddini teklif ediyorum. 

(Musa Kâzım Bey ve refikinin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Efendim, takrir tekrar okunmuştur. Re
yinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Takrir 
kabul edilmiş, yani mazbata reddedilmiştir. 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
2. — Sinop Mebusu Recep Zühiü Beyin, Müca

dele günlerinde Anadolu hudutları haricinde kaldık
ları için silki askeriden terd edilmiş olan kimselerin, 
develtin teşkilât ve devairi sairesinde müstahdem bu
lunmalarından dolayı hükümetin nazarı dikkatinin 
celbedilmesine dair takriri (4/305) 

REİS — Okuyoruz. 
Riyaseti Cemileye 

Mücadele günlerinde nihayete kadar Anadolu hu
dudu haricinde kalmış ve ihanellkâr harekâtımdan do
layı af ikanunu mucibince başka bir ceza taDluk edil
meksizin yalnız siükıi aslkeriden itardı ile iktifa edilen 
bir çoık ıkilmseler bugün devletin başka teşkilât ve 
devairinde ebamımıiıyetlii vazifelerde müstahdem bulu
nuyorlar. Bu bapta hükümetin nazarı dikkatimi cel-
beyîemelk üzere 'işbu takririmin tasvi'ben İcra Vekii-
leni Heyeti Riyasetine havale tLiyurul:mastnı arz ve 
teicif ederim. 

Sinop 
Recep Zühtü' 

REFİK BEY (Konya) — Reis Bey! Bu takrir ger
çi temenni mahiyetinde ise de, esasen burada müza
kere© lunamaz, hem de sadet haricidlir. Gerçi bir ar-

3. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 22 Mart 
1330 tarihli beşinci madesinin tefsiri hakkında (3/456) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
ve Müdafaai Milliye Encümenleri müşterek mazba
tası. (1) 

REİS — Heyetti Umum iyesi hailde?nda söz isteyen 
var mı? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Biraz izahat ver
sinler. 

REİS — Encümen İzahat verecek mıi efendi!m? 
MÜKERRBM BEY (İsparta) — Hacet yok efen

dim. 
REİS — Maddeler geçilmesini reyinize vaz ede

ceğim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Derdim) — Reis Bey! 

İzahat istiyorlar, Encümen izahat veirîin. 

REİS — Bilmiyorum efendim, Encümen burd'a 
değil mildir? 

(1) Zaptın sonuna merbutıır. (Evveliyatı 16 ncı 
içtimaını nihayetine merbuttur.) I 

— ıs 

ikadasın noktai nazarıdır. (Ruznameye alailım sesleri) 
Faik'ait büsbütün baışjka bir mahiyettedir. 

Harekâtı milliye aleyhinde bulunanlar Af Kanu-
jıundan istifade etmişler ve sonra gelmişler, teşjkilâtı 
milıl'iyeye girmişler manâsı vardır. Çoik mühümdir. 
Rica ederiz bu tailerir olduğu gibi Ikanun sonra mü-
.zaıkere edilişin. (Ruznameye sesleri). 

REİS — Mesele esas itibariyle halledüımiştir efen
dim. Ayrı bir mahiyette olduğu için oıkutum. (Temen
ni değildir, ruznameye sesleri). 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (BoZok) — Reis Bey! 
Mücahedai milliyeye iştira'k etmeyenler haickında bir 
Ikanun vardır. Bu ıkanun mülkiye memurları haûikın-
daki ıkanun ite tldeşt'Jrilm iştir. Ruznamededlr, yakın
da gelecelktir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bendeniz de, 
bu tafeılrin yadınız askerlerden bahis elmasına naza
ran diğer teşkilâtı müllkiyeye de teşmilini rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim! Anlıyorum ikii, azayı kiram bu 
takriri müzakere etmek taraftandır. Onun için ruzna
meye alıyoruz. Efendim, ruznamenin üçüncü madde
sine gediyoruz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
EKREM BEY (Rize) — Ne sormak işitiyorsunuz efen
dim, cevap vereyim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Derslim) — Kanunun 
heyeti uımumiyesâ hakkında izahat veriniz. 

EKREM BEY (Rize) — Okuduğunuzu tahmin 
ediyorum efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Esbabı mu
cibe yolktur efendim. 

EKREM BEY (Rize) — Arz edeyim: Efendim, 
biliyorsunuz iki daha evvelce bu, heyeti umumiyede 
adli. SaJbılk Şûrayı Devletin bir tefsiri mevzubahis ol
muştu, Muvazened Maliye Encümeni tefsirin reddine 
gitmedi. Yeniden bir Ikanun teıkHifinde bulundu. Bu
nun üzerine siz, tefsirin ve Müdafaai Milliye encü
meninin mazbatasının; Muvazeneli Maliye Encümeni 
ile Müdafaai Milliye Encümeninin yeniden müştere
ken müzalkerasini tensip buyurdunuz. Mesele şudur: 
Bir kanun vardır, 1330 tarihlidir. Bu kanunda doğ
rudan doğruya seferberliğe, sefere iştirak eden her 
zabit için bir sene kıdem zammı tespit olunur. Yani 
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bir zabıit bir sefer işı'Jirak ederse her sene için bir 
sene kıdem alıyor. Faıkaıt bu kıdem tekaüt edildiği 
zaım'an nazarı dûkkaıte alınır. Yoksa hazarda bir işe 
yaramaz. O zaman tekaüt edileceği zaimıan bir sene 
kıdemle tekaüt edilir. Mülga Şûrayı Develi bunu şu 
suretle tefsir etmiş. Demiş ikii: Bir zatût bıir serere iş'i-
ralk ederse bir sene (kıdem almasın, yalnız harbe işti-
ralk ederse o va'kiıt kıdem alsın. Bu suretle 'kanunun 
manâsını doğrudan doğruya başka bir şekilde tef
sir etmiştir. O zaman Müdafaai Milliye Encümeni bu 
tefsir doğru olmadığından kanunun bütün manâsı ile 
kabulünü slize teklif etti. Faıkat tekrar ettiğim veçhile 
bu tefsir muteber imiş, bu tefsir doğru degı'lse yeni
den bir ık'anun şeklinde meclise gelmesi lâzım imiş, de
nildi. Bunu'n için iiki encümeniin müştereken müza
keresine ikaraır verildi. Son olarak müzaJkere neticesin
de matbu olarak elinizde bulunan mazbatada görül
düğü üzere şuna karar verdik. 

Bir zatılt, ıgerek mcıvzii, gerek umumi sefere işti
rak ©derse, Sefere iştirak ettiği müddet kadar kıdem 
alır ve ibu kıdem senesi tekaüdünde muteber olur. 

REİS — Efen d/m! Heyeti 'uımuimiyesi hakkında 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ıkabul eden
ler dîerini kaldırsın.. Kabul eum<eyenler e'lcrini kal
dırsın.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci madde-
suıâ muaddil 22 Mart 1330 tarihli Kanunu muvak

katin tadüi hakkında kanun. 

Madde 1. — 22 Mart 1330 tarihli kanunu mu-
vaıkkaCle tadil edilmiş olan Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun beşiinei rnadesi berveçiati tadil olunmuş
tur : 

«Umumî veya mevzii seferberliğe iştirak eden 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân, ümera, zabı
tan ve memurin ve mensuibini Asken! yer.fn tekaüt 
müddetinin hesabında ilânı harpten akdi sulha ka
dar geçen zaman bıir seneden dûn ise bir sene, ve bir 
seneden fazla ve iki seneden dûn ise iki sene ve daha 
fazla lise bu nispet üzere zam icra olunur.» 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

İBRAHİM BEY (Kocaöii) — Efendim, maddeyi 
asliyedeki yani Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
beşinci maddesindeki (sefere iştirak) tabiri evvelki şûra
yı devlet tarafından (harbe iştirak eden) suretinde tefsir
ce kaıbul edildikten sonra, bunu muaddil kanunlarda 
seferberliğe iştirak eden tabiri manâ ve şümul itibariy
le ilerde büsbütün muğlâk görülecektir, zannmdayrm. 

Çünkü seferberlik münhasıran harbe hazırdık mânasını 
tazamımun ©der. Hem harbe hazırlık hem. muharebe 
demek olan sefere liştiralk (kelimesine nispetle el
bette yanim mânayı haizdir. Meselâ Meclisli Âlıinizce 
lüzumuna binaen her hangi bir devlete karşı sefer
berlik ilân edildiğin tasavvur edelim. İlân olunan se
ferberlik harbe müncer olmayıp da, rnükâlematı si
yasiye neticesinde 2 - 3 ay sonra ref edilecek olursa, 
yani asker terhis edilirse, bu seferberliğe 'iştlra'k eden 
heyeti zabitanı harp zammı yatından istifade ettirmek 
mümikün olacak mıdır? Bittabi olaımayacaktir. Çünkü 
harp olmamış, olmadığı için mikyası istihkak meyda
na çıkmamıştır. Sonra, bizzat veya bilvasıta seferber
lik emri almayan fakat esnayı seferde vazifesi hase
biyle darülharbe dahil olan bir zabiti de harp zam
mından istifade ettirmek mümkün olacak mıdır? Bu
na da hayır esvabı ven'.lebiCi'r. Çünlkü seferberliğe 
iştirak ©timemişt.ir. Binaenaleyh seferberliğe iştirak 
dtmeinv.şjtıir. 'Binaenaleyh seferberliğe iştirak kayıdı al
tında bir zabitin harp zammından istifade ettirilmesi, 
evvelâ seferberdik emrini almasına, sonra da harbin 
zuhurna ve seferberliğin mutlaka harbe müncer ol
masına mütevakkıftır. Bu haller ilerde mucibi .müş
külât olmaktan asla ıkurtuılam'az. Binaenaleyh Encü
men 'bu hususta izahatta bulunacak olursa muvafık: 
olur. ' 

EKREM BEY (Rize) — Kâfi deremde izahatta bu
lunduğumu zannediyorum. Kanunda birinci maddede 
ilânı harpten akdi' sulha kadar deniyor. Eğer 
harp olmazsa yalnız seferberliğe iştirak etmekle za
bit ıkıdem alamaz. Maddede yazılıdır. (Umumi veya 
mevzid seferberliğe iştirak eden berrî, bahrî, havai ve 
jandarma erkân, ümera, zabitan ve memurin ve men-
subinıi askeriyenin tekaüt onüdetinin hesabında ilân 
harpten akdi sulhe kadar geçen zaman..) denmiyor. 
Binaenaleyh seferberlik ilân edilmiş sonra harpten 
vaz geçilmiş olursa, seferberliğe iştirak eden zabit 
tekaüde sevkedildiği zaman kıdem alamaz. Arkadaşı
ma zaned'yoruLm bu suretle cevap vermiş oluyorum. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Bir sualim var. 
EKREM BEY (Rize) — Buyurunuz. 
İBRAHİM BEY (Kocaeji) — Efendim! Sualimi 

şu suretle tevcih edecek olursam,.cevabını daha sarih 
vereceksiniz. Harbi umumide bizzat veya bilvasıta 
seferberlik emrini telâkki ekmeyen Bahriye, Harbiye 
vesair şuabat alklâmında müstahdem zabitan seferber
liğe iştirak etmiştir. Binaenaleyh o hakkın dairei şü
mulünde midir, değil midir? 

EKREM BEY (Rize) — Tabi, umumi seferberlik 
ise dairei şümuîündedir. Umumî seferberlik ilân edi-
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İijise biraz gaıip bir tabir lile söylüyeyiım, sinek uç
maz iki seferberliğe dahil olmasın. Segerberlikte bü
tün orduya dahil olan herkes seferberdir. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — B.'r sual efendim. 
Şiımdi zabıtanın heyeti umumiyesine teşmil edildiği 
anlaşılıyor. Bllfiiıil darülharbe dahil olan zabıtan ile 
geri hidametta bulunan ve İbrahim Beyin tefsir et
tiği veçhile masa hasında oturan bir zabit bundan 
aynı suretle mi istifade edecektir? 

EKREM BEY (Rize) — Elbet! 
ZEKİ BEY (Gümıüşane) — Nasıl olur? 

EKREM BEY (Rize) — Sebebini söy!üyeyim, der
hal kanaat edeceksiniz. Kıdem ilki nevidir, h>!:>ni bil-
fiıil harpte çalışarak ıkidem kazanmaktır ve bu da 
hazarda terfiine tesir eder. En mühim olanı budur. 
Bundan geride bulunan za'bitan istifade edemez. O 
zabit 'bizzat cephede bulunarak bu 'kıdemi iktisap 
©der. Şimdi, mevzubahis ettiğimiz kıdem, ancak, o za
bit tekaüt edildiği zaman istifade edeceği kıdemdir. 
Bu da seferberlik ilân edildiği zaman, büDün seferber
liğe iştirak eden zaibJtana Verilmiştir. Çünkü o zabit 
kendisinin arzusu il© orada bulunmaz ki, senenin or
tasında ilk harp senesinde bir emir alır, cepheye güder* 
ikinci bir emir alır menzile gider. Bu, kendi irade
sine tabi değildir. Bundan dolayı 1330 daki kanun 
'bütün zabitana teşmil IkııUnmışItır. 

- REÎS — Madeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler 
el ıkaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kamul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu muaddel maddenin hükmü İtal
ya Balkan harpleri ile harabı umumiye de şamildir, 

ZEKİ BEY (Güîmüşane) — Bir sual sormak is
tiyorum efendim! Bu kıdem zamları evelce ordular-
ca inha edilmiş ve mıüdalfaai milliye vekâletince o 
zaman yürütülmemiş mi ki, şimdi yürütülmek isteni
yor? 

EKREM BEY (Rize) —"Bazıları yapılmıştır. Esikıi 
kanuh o seferberliğe aittir. Bundan dolayı yeni çı
kan kanunda tabiî oda daihiidir. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Yürütülmüş olan yü
rümüştür. Yüriüfcüilmierniş olanlar olabilir. 

EKREM BEY (Rize) — Tabiî efendim.. 
REİS — Efendim! Maddeyi reye vaz ed::yo

rum. Kaibul âdenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
Ikaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Askerî Tekat ve İstifa Kanununun 
beşinci maddesini muaddel 22 Mart 1330 tarihli Ka
nunu muvakkat ilga olunmuştur. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Efendim! 
Kanunun serlevhası Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun beşinci maddesini muaddil 22 Mart 1330 tarihli 
Kanunu muvakkati muaddil kanundur. Sonra bir üçün
cü madde koyuyorlar ki, (22 Mart 1330 tarihli Ka
nun mülgadır.) Bu zaittir. Çünkü serlevhada onu ta
dil eden birinci madde diye yazılmıştır. Üçüncü mad
dede zaıitir, tayyı lâzımdır. 

REİS — Efendim! Maddeyi reye arz ©diyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etrnly enler 
el kaldırsın.. Kabul edilmişDir. 

Madde 4. •— İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaaı 
Milliye, Bahriye, Dahiliye, Maliye Vekilleri memur
durlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Birinci mü
zakeresi bJtm iştir. Ruznamenin dördüncü maddesine 
geçiyoruz : 

4. — 1341 senesi Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umıı-
miyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine 40 000 
lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında Başvekâlet
ten mevrut (11760) numaralı kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

'REÎS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
sö?; isteyen var mı? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Heyeti umumiyesi 
hakkında izahat versinler. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul buyurulmuş olan 
22 Nisan tarihli Öksüz Yurtları Bütçe Kanununun 
dördüncü maddesi mucibince Öksüz Yurtları masa
rifinde bütçen'in kifayetsizliği'takdirinde Maliye Ve
kâleti Bütçesinde açılmış olan faslı mahsustan mua
venet edileceği esası kaibul olunmuştu. Bu esasa bina
en geçen seneki bütçede altıncı madde olarak (322 500) 
lira tahsisat kaibul edilmiştir. Bu tahsisatın kifayet
sizliği görüldüğü için bu defa Heyeti Celilelerine arz 
edilmiş olan tahsisat 40 000 liralık talep edilmiştir. 
Bu, 40 000 lira Maliye Vekâleti Bütçesinde açılmış 
olan faslı mahsusuna masraf kaydedilecek, Öksüz 
Yurtları Müdiriyeti Umumiyesi Bütçesinin varidat 
kısmına inzimam edileceği gibi, masraf kısmına da 
•ikinci maddede arz etmiş olduğumuz fusûl ve meva-
da tevzi edilecektir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler el kaldırışın... Kalbul ed'Imiştir. 

MaKye Vekâleti Bütçesi ile Öksüz Yurtlan Müdiriyeti 
Umumiyesi Bütçesine Tahsisatı Munzamına İtasına 

Dair Kanun 

Madde 1. — Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumi
yesi 1341 senesi Bütçe Kanununun dördüncü madde
si mucibince Maliye Bütçesinde küşad edilmiş olan 
faslı mahsusa 40 000 lira ilâve edü'mişHir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul ödiHmıiştir. 

Madde 2. — 1341 senesi Öksüz Yurtlan masarif 
bütçesinin muhtelif fusûl ve mevadına berveçhiâti tah
sisatı rnunzarrima ita kılınmıştır. 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat Lira 

1 3 Mahrukat, tenvirat, 
taflhirat 10 000 

7 Müteferrika 3 000 
9 Teslisat 15 000 

10 İnşaat, tamirat, ibedeli icar 8 000 
7 1 Harcırah 3 000 

2 Nakli nükut 1 000 

'REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu 'kanunun icrasına Maarif ve 
MaKye Vekilleri memurdur. 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim, kanun bi
tiyor, Vekil Beyden sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, geçen 

sene 'bütçe müzakeratı esnaisında bu Öksüz Yurtla
rının 'bir çok elim safhaları zikredilmişti. Burada bu 
mesele sebkat etmiştir. Aradan bir çok zaman geçti, 
göz hastalıkları vardı, sonra 'bunlara hayatta kendi 
kendilerini idare etmek için 'bir takım veçheler ve
rilecekti. Bunlar hakkında ne yapılmıştır? 

MAARİF VEKÂLETİ VEKİLİ, SIHHİYE VE-
KlLt REFİK BEY (İstanbul) — Efendim! Sualiniz 
gayet vasi, münasip görürseniz ruznameye alırız. Bun
lar hakkında vazıh ve mufassal malûmat Veririm. (Mu
vafık sesleri) 
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REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi 'kalbul eden
ler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vaz edeceğim. 

Efendim! Rey istihsal olununken, müza'kerata de
vam edeceğiz. 

5. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanu
nunun birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/341) numaralı tezkere ile Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar Beyin, aynı maddenin tefsiri ve gene 
Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, kezalik aynı 
maddede muharrer «sabit ve mütehakkik» tabirinin 
tefsiri hakkındaki (4/222) ve (4/230) numaralı takrir
leri ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. (1) 

REİS — Okunacaktır. 
(Okundu) 
HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Bu fıkra

yı tefsiriye dolayısıyle Maliye Vekili Beyefendiden ve 
MüvaZenci MalÖye Encümeni Heyeti Adliyesinden bir 
noktayı istizah etmek istiyorum. Heyeti Âliyenize ve 
zannederim her birimize ayrı ayrı birer fetida ve fer-
yatnameilerle istidayı adalet eden Trabzon tüccarla
rından Çulhazaide Kadri Efendi vardır. (O değil ses
leri) Dahildir müsaade buyurulur mu? Onu arz edece
ğim. Şimdi Kadri Efendinin Hazineden olan 
matlûbu da bu kanuna tevfikan, bu fılkra'i tefsiri
ye veçhile ve mahsubu Umumî Kanununa tevfikan 
mı ödenecektir? 

Efendim! Bu Kadri Efendi istidalarında okuduğu
muz veçhile 1333 - 1334 senesi Harbi Umumî esna
sında elinde bulunan 18 000 küsur kıyye fındığın Te
kâlifi Hayriye Kanunu mucibince yüzde yirmilbeşân'i 
tesvtiye etmiş iken. (Yüzde kırkını sesleri) Yüzde kır
kını tesviye etmiş iken ordu tekrar Çulhazade Kadri 
Efendinin Samsun'da 18 000 okka fındığı mecmuu
nu muahharan alıyor. Kadri 'Efendi çok yere başvur
muş, istihsali hak imkânını bulamamış. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Meclisi Âliye de müracaatta bulunmuş. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Meclisi 
Âliye de bir kere müracaat etimiş, Heyeti Âliyeniz, 
Encümeniniz mahkemeye git demiş. Bu zat mahke
meye gidiyor. Mahkemeden istihsal ettiği, hüküm bu
dur 1 

Beyefendiler! Fındık misiiyattan olduğuna binaen 
18 000 kıyye fındığın aynen sahibine iadesine mah-

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 
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keme hükmetmiştir. Dikkat buyuruluyor mu? (18 000) 
kıyye fındığın rayice göre bedelini değil, aynen tes
limini) demiştir. Sonra Mahkemdi Temyize geliyor. 
Bidayeten sadir olan bu hükmü bütün kuyud ve şu-
rutuyle yani aynen fındığın iade ve teslimi kaydı şar-
tıyle Mahlkemei Temyizde bu ilâmı tasdik etmiştir. 
Şimldü Ibü adamın bizden alacağı para değildir, aynen 
fıridılktır ve mahkemede Ibuna karar vermliştir. Şimdi 
bu adamın böyle fındık olarak tesviyesine medbur 
olduğumuz alacağını yani fmdılk alacağını bu Mah
subu Umumi Kanununa mı ithal edeceğiz? Bu adalet 
olur mu rica ederim? Binaenaleyh bu noktanın mu-
zaaf bir ehemmiyetle nazarı it ibare alınmasını, mah
kemelerimizin ve Malhlkemöi Temyiz mukarreratının 
haiz bulunduğu kıymete, lâzım geldiği derecede kıy
met vermemiz lâzım geldiği kanaatindeyim. Bu bap
ta Maliye Vekili Bey de Encümen bizi tenvir et
sin! Diğer kısmı muvafıktır. 

MALÎYE VEKİLİ HASSAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Evvelâ tefsirin ahkâmı esasiyesi hakkında 
maruzatta bulunacağım. Hasan Fehm'i Beyefendi
nin bahsettiği zat hakkında da vaziyeti ayrıca izah 
edeceğim. Tralbzon'îu Çulhazade Hacı Kadri Efendi 
pek eski bir tüccardır. Bilhassa, bendenizin kapı kom-
şumdur. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Onun için mi bu be
lâya dÜşltü? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devaimla) — 
Bendenliz Maliye Vekili değil iken, (bu zatın fındık 
bedelinden mütehassıl hukukunun istihsali için ica-
ibeden makaimatta teşdbbüste bulunmuşumdur. (Ha
yırlı komşu sesleri) İlâmı istihsal ettikten sonra Mec
lisi Âliye vukuibulan müracaatı, Adliye Encümeni
ne havale edilmişti, Adliye Encümeni de bu husus
ta ittihazı mukarrerat etmiş idi. Maatteessüf Adliye 
Endümeninin ittihaz ettiği mulkarrerat, Hacı Kadri 
Efendi komşumun matlubatını Mahsubu Umumî Ka
nunundan kurtarmamış tır. Bu vaziyet böyle malûm ol
duktan sonra Heyeti Celilenin malûmudur ki, el-
yevm tahakkuku vukuibulan itürazat üzerine derecatı 
Adliyeden geçirilerdk kesbikatiyet etimesiine çalışılan 
bir vergi vardır : O da harp kazançları vergisi. Harp 
Kazançları Vergisine 1335 senesinde İstanbul Mec
lisinde teşebbüs edildi. O Meclisin akiibeti malûm ol
duğu için, inıtaç edilmiş olan lâyihai kanuniye heyeti 
umulmıiydden geçmeden öylece kalmıştır. Ve bilâfaara 
hükümeti milliye devrinde, 1337 senesinde ve bende
nizin Malîye Vekili bulunduğum bir zamanda bu lâ
yiha mevkii icraya kondu. 

Harp Kazançları Lâyihai Kanuniyeslinde denildi 
ki; işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren oibayet ve 
tahsiline Maliye Vekâleti mezundur. 1337 senesinin 
epeyce ilerlediği bir sıradan itibaren Harp Kazanç
ları Vergisiimin tahakkukuna ve tahsiline başlandı. 
Vdkayi tevali etti. Mükellefinden bir çokları namla
rına tahakkuk ettirilen vergileri nakten tesviye etti
ler. Bir kısım mükellefim haklarında tahakkuk ettiri
len vergileri ağır buldular, derecatı kanuniye ile i#i-
razaıta başladılar. Alelusul Bidayet Komisyonu, İsti
naf Komisyonu, Temyiz Komisyonu bu hususta vaki 
olan itirazatı tetkik etmek üzere vakit geçirmekte
dir. Arada bir Mahsubu Umumî Kanunu çıktı. Mah
subu Umumî Kanunu, 1339 senesti gayesine kadar Ha
zinenin eşhas zimmetindeki mütehakkik matlulbatı 
ile beraber gene 1339 senesi nihayetine kadar eşha
sın Hazine zimmetinddki matlulbatı ile hükümeti mil
liye deivrindeki matlulbatı müstesna olımak üzere 
mahsulbe başlandı. Harp Kazançlarının bir kusmı tah
sili edildi .ve bir kısmı da 1339 senesi nihayetine yani 
Mahsubu Umumî Kanununun kabul edildiği tarihe 
kadar derecatı kanuniyeden geçti kesbi kanuniyet et
ti. Bir kısmı da derecatı kanuni'yeden geçip de henüz 
keslbi kanuniyett edemedi. 

'1340 senesi zarfında tarh edildi, 1340 zarfında in
taç edildi ve itürazat devam etti. Şu halde kesbıi kati
yet etm'iş ve ödecdk harp kazançlarından mütehak
kik olan vergiler harp kazançları vergisine dahil mi
dir, değil midir meselesi ortaya çıktı. 

Kuyudatı Maliyeye nazaran bir vergi hangi senede 
keslbi katiyet eder ve tahsil edilirse o senenin varidatı 
meyanma kaydedilir, ö senenin vergisi gibi, addedilir, 
hundan dolayı Hazine ile mükellefin arasında ihtilâfı 
nazar husule gelmiştir. Harp kazançları esasen 1332, 
1333, 1334 harp sehelerindeki fevkalâde kazançlar 
üzerine mevzu bir vergi olmak itibariyle tahsili hangi 
senelerde olursa olsun, hangi sene tahakkuk'etimiş ise 
o seneye mütehakkik bir vergi olarak kaydedıilmesıi lâ
zım gelirdi. 

Muamelâtı maliye hangi sene kesıbi katiyet etmiş 
ve tahsil edilmiş ise, o senenin varidatı meyanına ya
zıldığı için o senenin vergisi meyanma ithal edildi. 
Fikirler tearuz etti, bittabi 1340 senesi için tahakkuk 
edip de tahsili iktiza eden verigler, 1340 senesi, varidatı 
meyanına dahil olduğu için ve Mahsubu Umumî Ka
nunu tarihi de 1339 senesi nihayetine kadar olduğu 
için bunlar da Mahsubu Umumîye tabi değildir, nak
den vecibüttahsil, vaeibüldda vergilerdendir denildi. 
İşte Heyeti Celilenize sevkedilen tefsir meselesi bun
dan ibarettir. (Mesele yoktur, reye sesleri) 
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Bendeniz, nokta nazarımca Harp Kazançları Ver
gisinin Mahsubu Umumî Kanunu dahilinde olduğu
nu kalbuıl ettim. Bir verginin senesi hangisi ise o ver
gi o seneye irca edilmek lâzımdır. Tahakkuk ve tah
sili teahhür bile etse bu teahhür idarî muamelâttan 
mütevellittir. Deynin vüculbu, usulü muayyen sene ile 
mukayyettir. O bir muamelei idariye ve derecatı ka
nuniyedir. Keslbi kanuniyet etmeyen hakkın keslbi ka
tiyet etmesi ve zahire çıkmaisıdır. Membaı halk ©siki
dir, bir. Saniyen nazariyatı maliyede bir şey daha 
var, bir vergi 'bidayeten tahakkuk eder o vergi kesbi 
katiyet etmemiş olsa dahi vacibüttabsildir. Mükelleftin 
derecei itiraziyeye hakkı müracaatı, tahakkuk eden 
verginin tahsiline mani olmaz. Halkkı müracaat, mu-
hakkak vergilerin tahsili için sebebi teehhür değil
dir, nazariye budur. Binaenaleyh harp vergisi ki, 
sarahati kanuniye mucibince 1332, 1333, 1334 senele-
rindeki fevkalâde kazançlar üzerine mevzudur. Bi
naenaleyh «bunun tahakkuk ve citbayeti ve kesbi ka
tiyet etmesi hangi zamanda olursa olsun, senesi ma
lûm olan yengilerdir. 

Saniyen biz Lozan Muahedenamesine vazıûl imza 
olan devletler tebaama karşı harp kazançlarını 1332' 
ye, 1333'e, 13'34'e raei vergi olarak kabul ettik. Bu 
vergimin bu senelere raei olduğunu ve bir sınıf mü
kellefinin hakikini kabul etmişizdir. Binaenaleyh ddğer 
bir sınıf hakkında başka türlü telâkkiye imkân yok
tur fikrine istinaden, bendeniz Malhsulbu Umumî Ka
nununa tabi olması esasını müdafaa ettim ve Muva-
zenei Maliye Encümeninizde bu şekilde kaibul etti, 
Heyeti Celilenize geldi. Yani 1339 senesinden evvel ve 
ondan sonra bilhassa tahakkuk ve keslbi katiyet eden 
harp kazançları vergisinin memlbaı mükellefiyeti de 
1332, 1333, 1334 seneleri olmak itibariyle o senelerin 
vergisi itibar edilerek Malhsulbu Umumî Kanunu mu
cibince mahsuben eda edilmek ciheti iltizam edildi. 
'Nakden eda etmek için İsrarımız yoktur. Mesele bun
dan ibarettir, 

Şu halde Hacı Kadri Efendinin matlubu mesele
sine gelince; umum hakkında tatbik edilen bu naza
riyeyi Kadri Efendinin alacağı hakkında da tatbik 
edecek olursak, Harbi Umumî içerisinde memurini 
devletten, yani ordu kumandanlarından bir zat tekâ
lifi miliyesini aldıktan sonra mütebakisini de al
mış ve bu suretle tüccardan bir adamı mutazarrır 
etmiş, o adam da hakikini aramış, mahkemeye mü
racaat etmiş, hakkını istirdat ediyor. Halkkın mem
baı Harbi Umumî içerisinde yapılmış ıbir muamele
den mütevellittir. Saniyen keslbi katiyet eylemiş olan 
bir ilâma merbuttur. İlâm, aynen iadedir. 

Hasan Fehmi Efendi Hazretlerinin izah ettikleri 
veçhile ayındır. Mahkeme ayniyat olarak karşılığını 
almasını tahtı hükme almıştır. MIMiyattandır. Doğ
ru ama, eğer Maliye Vekâletinin elinde bir fındık 
deposu olsaydı, onsekiz bin okka fındığı tartar Kadri 
Efendiye verirdi. (Alır, verir sesleri) îş alır verir 
olursa gene nakid olur. Benim elimde fındık deposu 
yoktur. Zamanı müsaderedeki kıymeti üzerinden be
delini vermek lâzım gelir. Benim kanaatim budur ve-
yahutta bugünkü zamanda kıymeti kaç kuruş olursa 
olsun onsekiz bin okka fındık verilmek lâzım gelir. O 
halde bu ilâmın ieraası için onsekiz bin okka fındılk 
mubayaası için Maliye Vekâleti Bütçesine para koy
mak lâzım gelir. Maliyeye para verirsiniz. (İsterseniz 
veririz sesleri) Verecek olursanız mülbaya ederek sa
hibine teslim ederim. Fakat netice itibariyle ne olur? 

Mahkeme ilâmı, halkkın husulü için esas değildir. 
Mahkeme ilâmı, vaktiyle sabit olan bir hakkı izhar
dır. Hak ilâmdan tevellüt etmiyor. Adliye Encüme
nimin noktai nazarını arz ediyorum, kendi noktai na
zarımı değil. Hakkın memlbaı tarihi eski olduğunu Ad
liye Encümeni kaibul ederek hakka bir şey dediği yok. 
Ancalk hakikin mebdei eslki olmak ve ilâm, hakkı tev
lit etmeyip, tahakkuk eden bir hakkı izhar ettiği için 
Malhsulbu Umumî Kanununun dairei şümulünden ha
riç kalmadığını izhar etmiştir. 

Bendenizin bağlı olduğum karar bu karardır. 
Eğer Heyeti Celiileniz Adliye Encümenimin bu tarzı 
telâkkisini esasatı hukukiyemize tamamen muvafık 
görmeyip de başka bir kanaat izhar ederek Hacı 
Kadri Efendi komşumun hukukunun bu ilâmdan mü
tevellit olduğunu kabul edecek olursa bendeniz nak
den vermeye hazırım. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz de, Maliye 
Vekili Beyin mütalâasından, paranın veyahut fındı
ğın verilmesi kanaati hâsıl olmuştu. Bendeniz buna 
iştirak etmeyeceğim. Çünkü efendiler, mebdei mehu-
zat 1337 senesidir. Esasen bilûmum ala vere, 'güzeş-
te, müruru zaman mebdei mehuzattan hesap olunur. 
Bir, Kaivanini Umumiye iktizasındandır. Bunun hari
cinde kimse bir şey diyemez. Binaenaleyh bu fın
dılk 1334 senesinde alınmıştır. 1340 senesinde mah
kemeye müracaat etmiş ve ilâm almıştır. 

ALİ ŞUURil BEY (Karesi) — Adliye Encümeni
nin mazbatası gelmemiştir. Sadet haricinde söylüyor
lar efendim. 

REŞİT BEY (Devamla) — Eğer bu zat, mahkeme
ye nakit hakkında müracaat etmiş olsa idi, mahke
me, mebdei mehuzat 1334 senesi olduğu için Mah-
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sulbü Umumî Kanununu nazarı itibare alır ve o su
retle karar verirdi. Ancak, mahkemeye fındığın aynen 
verilmesi hakkında müracaat edildiği işin ve mahke
me misliyattan olan şeyler için, m i fiyatların bedele 
tahvili usule muhalif olduğundan aynen iadesine ka
rar vermiş. 1334 senesinde alınan bir şey için 1340 
senesinde müracaat etmiş. Onun için bugün fındı
ğın aynen verilmesi nü kaybeder? Hâşâ! Bunun hak
kında Mahsubu Umumî Kanunu dairösinde muamele 
olunur. Binaenaleyh Maliye Vekili o zamanki fiyatı 
suali eder ve o suretle o zamanki fiyat üzeninden bu 
fındık parası verilir. Bu zattan onsekiz bin olk:ka fın
dık alınmış. O zaman nice kimselerden fındık vesaire 
alınmıştır. Bunların hepsi hakikinda Mahsubu Umumî 
Kanunu mucibince muamele yapinmşfır. Böyle ol
duğu halde neden dolayı bu fındığın aynen iadesi lâ
zım gelsin? Maliye Vekilini buna meyyal gördüm. Ben
deniz 'buna katiyen iştirak edemem. Eğer Maliye Ve
kili Beyefendi, buna meyyal ise bu baptaki mütalâa
sı şâyânı kabul değildir. Bu fındık bedelinin de - 1334 
senesinde alındığından dolayı - Malhsulbu Umumî Ka
nunu mucibince tesviyesi icalbeder. 

Bu madde harp kazançları vergisinin tefsiri için 
buraya gelmiştir. Tefsire hacet yoktur. Harp Kazanç
ları Vergisi hakkımda 1337 senesinde Maliye Vekili 
Ferit Bey Meclise bir teklif vermiş, Meclisin kabul 
etmiş olduğu karar kanun hükmündedir. Bundan do
layı Harp Kazançları Verıgıiısi de Mahsubu Umumî 
Kanununa tabidir. Buna şüphe yoktur. 

. Yalnız bu fındık 1334 senesinde alındığından es-
manının o seneiki fiyat üzerinden verilmesi veyahut o 
seneki fiyat üzerinden Malhsulbu Umumî Kanunu mu
cibince 'muamele yapılması zaruridir. Yoksa bugünkü 
fiyat üzerinden naikden verilmesi veya aynen fındık 
verilmesi katiyen doğru değildir. Hem, umum halka 
karşı fena tesiri olur. 

MAUt'YE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Müstacelen söz alışımın sebebi, Reşit Bey 
arkadaşımızın bir zühulünü tashih içindir. Beyhude 
telâş ettiler zannederim. Maliye Vekâletinim şimdiye 
kadar Hacı Kadri Efendi hakkında yaptığı muamele 
kendilerinin izalh ettikleri gibidir. Malhsulbu Umumî 
Kanunu mucibince muamele yapılmıştır. Ve fındığın 
müsadere zamanındaki 'kıymetli üzerindendir. Halk sa
hibi buna razı olmadığı için Heyeti Celilenize mü
racaat etmiştir. Yalnız beyanatım esnasında bu zat ile 
(komşuluğumu ifade ettim. Bundan da siz bir meyil 
kelimesi çıkardınız. Bunda haksızsınız. Maliye Veki
linin bir şeye meyli vardır. O da : Kimseye metelik 

vermem'ek! İşte Maliye Vekilimin meyili budur. (Han
deler) Komşusu olur, babası olur, kim olursa olsun 
vaziyet budur. 

'Kesibi katiyet etmiş olan bir ilâm neden icra edil
miyor diye Heyeti Celilenin gösterdiği hassasiyete 
cevap vermek için dedim ve diyorum ki, «Buna ma
ni olan benim şahsî kanaatim değildir. Heyeti Ce
lilenin mesaili hukulkiyede mütehassıs olarak kabul 
ettiği Adliye Encümeninin nektai nazarıdır.» Esasen 
'Maliye Vekâleti vazifesini böyle yapmıştır. Eğer Ma
liye Vekâletinin tarzı hareketi şâyânı kabul değilse, 
Maliye Vekâletinin başka türlü hareket etmesine ma
ni olan, Heyeti Ceıiileniz namına meseleyi tefsir 
eden Adliye Endümenıinin mazbatasıdır. Bendeniz bu
nu arz etmek için söyledim. Yoksa, Hacı Kadri Efen
dinin matlubu ile Ahmet, Mehmet Efendilerin mat
lupları arasında fatik yoktur. 

İSMAİL BEY (Karalhlsarışarki) — Hasan Bey
efendi! Bu zat mahkemeye gitmeden evvel izahatını
za nazaran Maliyeye müracaat etmiş. 

(MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İlâmı almış, ondan sonra müracaat etmiş. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — İlâmdan ev
vel müracaat ettiğini bendeniz Muvazenei Maliye En
cümeninde bulunduğum sıralarda... 

MÜKBRıRİBM BEY (İsparta) — Bu, sadet değil 
efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Maliyeye, bendenizin bildiğim usulen istida ile mü
racaat edilir. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Mahkemeye 
müracaat etmiş ve ilâm almıştır. Bu ilâmın ya bir 
kıymeti vardır, yahut yoktur. O zaman niçin tanıma
dınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Zammediyorum ki, iki meseleyi arkadaşlar 
birbirine karıştırıyorlar. Mahkemenin ilâmı sahibi 
müracaatın iddia ettiği şeyin haklı olduğu hakkında 
değildir ve böyle olduğunda Heyeti Oelıilenıizde, Hü-
'kümet de müşterektir. Hakikaten ıbu adamın malını 
'hilafı kanun olarak tekâlifi kanuniyesi verildikten 
sonra tamarhen lüzumsuz müsadere etmişler ve bu 
adam .sonra malhlkemeye müracaat etmiş, ilâm almış ve 
malhlkeme bu müsadere edilen malın buna iadesi lâ
zımdır demiiş. İlâm haklıdır ve hüküm doğrudur. 
Hükümet de, Meclis de, Encümen de 'böyle söylüyor, 
bu keslbi katiyet eden hakkı kabul ettik. 

Şi'mdi kabul edilen hakların sureti tesviyesi hak
kında orta yerde bir kanun vardır ve bu kanun Mah-
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sofeu Umumî Kanunudur, anlaşıldı mı edendim? Ka
bul edilen, keslbi katiyet etmiş odan matlubatın sureti 
tediiyesiffe dair 'bir kanun vardır. O kanun diyor ki; 
şu tarihe kadar şu nevi, matlulbatı şöyle ödeyeceksin. 
Maliye Vekili diyor ki; ilâmı kabul amenna, ilâmdan 
evvel de amenna, fakat şu kanun mucibince benim 
sana fe«Ofcsum şö^tedir. İlim sahibi bana, hayır öyle 
değildir diyor. Mahsubu Umumî Kanunu mucibince 
tarzı edayı biz kabul ettik, sahibi kabulden imtina 
ediyor. Yoksa ilâmın kalbul ettiği hakka itiraz yok
tur. Ne Hükümet, ne Heyeti Celile, ne de Adliye En-
cümeninıiz buna itiraz etmiştlir. Yalnız sahibi ilâm, bir 
kanun fl'e bir nevi borcun sureti tesviyesini gösteren 
tarzı tesviyeye razı olmamıştır ve Heyeti Celilenize 
müracaat etmiştir ve mesele bundan ibarettir. Şu hal
de Mahsubu Umumî Kanununun icaibatı ile kösbi 
katiyet etmiş vacibülicra bir ilâm hülkmühü yekdiğe
rine kariiştırmayahm. Mugalâta buradan doğuyor, me-
selenlin esası buldur. 

REİS — Efendim, kifaiyeti müzakere hakkında 
bir takrir vardır. (Hayır sesleri, 'kâfi değil şasileri) Fa-
'kat efendim, reye arz etmek mecburiyetindeyim. 

MALİYE VEKÎIİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Beyefendi! Bir noktayı daha izalh etmek mec-
buriyetinideydta. Ibarei fcefsiriye öyle yazıHmışıtır ki, 
13>24 tarihlinden 1339 tarihi nihayetine kadar, yani 
'Malhlsulbu Umumî Kanununa kadar tefrik yapıtoıamış 
gibi görünüyor. Halbuki tefsir edilen birinci madde
dir. 13361dan 1339 bidayetine kadar hükümeti milli
ye zamanında alktedikniş olan ulkuttan, muıkavelâttan 
vesaireden müteVellIit matlulbat vardır ki, bunlar 
Mahsubu Uımıırriî K<anawata3n diiğer bir maddesi mu
cibince sarahaten nakten tesviye edilecektir, diye istis
na edilmiştir. Binaenaleyh oradaki maddenin umumi
yeti içlinde, 1336'dan 1339 senesine kadar, Hükümeti 
Milliye zamanında nakten tesviyesi lâzım olan mat
lubatın da dâihil olduğu zannı hâsıl olmasın. Teifsir 
birinci maddeye dairdir. Yanlış anlaşılmasın. Bu, bi
rinci maddeye racidir ve onun istisnasını istilzam 
eden başka bir maddei kanuniyedir. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi! Usul 
hakkında söz istiyorum. Yalnız iki dakika söyleyece
ğim. 

iRIBt'S — Buyurun efendim. 
AHMET RlBMZt BEY (Gaziantep) — Reis Bey

efendi! Bendeniz de usul halkıkında daha evvelce söz 
istedim, vermediniz. Halbuki şimdi başkalarına veri
yorsunuz. Rica ederim... 

REİS — Usul halkıkında mı istediniz? O halde 
buyurun efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gâziaıttep) -—Efendim! 
Mevzubahis olan şey, Mahsubu Umumî KaiHütııamin 
bir maddesinin tefsiridir ve bu tefsin de-Harp-Ka
zançları Vergisine taallûk ediyor. Bu münasöbeie ar
kadaşlarımızdan birisi bir hadisei hariciyeyi' mevzu
bahis etti ve Maliye Vekâletinden bir (sual sordU; Fa
kat bu sual üzerine müzakere cereyanı doğru değil
dir. Eğer herhangi bir arkadaş böyle bir şey hakkın
da münakaşa ve müzakere istiyorsa, ayrıca ruznameye 
alır, müzakere ederiz. Bendeniz bunu arz etmeyi bir 
vazife görüyorum. Kifayetin reye konulmasını teklif 
ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Fıkraİ tefsi-
riyenin bir noktası izalh edilmedi. Bendenüz bunun için 
Söz aldım. Maİye Vekili Bey, izalh ettiler. Sön fık
rada «düyunu hazine» tabiri vaırdrr. Bu tabirim yuka-
rılki fıkralara şümulü var gibidir. Düyunu hazine 
133j6tya kadar olan düyunu hazmedir. Yani 1339*a 
kadar olan düyunu hazine değildir. Hükümeti MM-
ye zamanında tahakkuk eden düyuna şamil değildir. 
Bu noktayı izalh için kürsüye geldim. Bunun zapta 
geçmesi lâzımdır. 

iRIBtS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrirler vardır. (Reye sesleri) 

İSMAİL BEY (Karahiisarışarki) — Kifayeti mü
zakere alöyhinde söz isterim Reis Bey! 

REİS - - Efendim! Kifayet aleyhinde bir kişi 
söyleydbiiıir. 

İSMAİL BEY, (Karahisanşarki) — Efendim! Bu 
Çülhaaade meselesi.... (Reis Bey reye sesleri) Efen
dim! Müsaade buyurunuz. Bendeniz geçen sene Ka-
vanini Maliye Encümeninde aza bulunduğum zaman 
bu mesele mevzubahis olmuştur. (Kâfi sesleri, gürül
tüler) Müsaade buyurunuz efendim! Söyleyeceğim. 
Bildiğimi arz edeceğim. (Devam sesleri), (Kâfi sesleri) 
Ben bu adamı ne tanır ve ne de bilirim. Fakat ka-
naatümii söyleyeceğim. (Gürültüler) 

'REİS — Kifayeti müzakere hakkında söyleyiniz 
efendim! 

İSMAİL BEY (Karahisarrşarki) — Söylüyorum 
efendim, şimdiye kadar nasıl dinlediniz, kısa söyleye
ceğim. Bu zatın, Mahsubu Umumî Kanunu çıkmaz
dan evvel fındıkları müsadere edildi. Reis Bey! (Reye 
sesleri), (Kifayeti müzakere takriri okunsun sesleri) 

(Müteaddit defa Maliyeye müracaat etti. (Gürültü
ler) Kısa kesiyorum efendim. Kendisine denilmiş ki, 
işenin fındıklarını Vehip Paşa ardiyeni kırarak almış
tır. Git al. Bilâhara Mahsubu Umumî Kanunu çık
tıktan sionra bunun Mahsubu Umumî Kanununun Da-
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irei şümulüne gttrmesi ve bir ilâhı alındüktan sonra ka
bulünü muvafık bulmuş. (GürlüMHer, kâfi sesleri) Bu 
adam evvelce müracaat ediyor, ha'k'kı tanınmıyor. Bir 
vatandaşın burada hakkı zayi oluyor. Binaenaleyh ben
deniz bu zararın telâfisini ve icaibederse tefsirin bir 
daha Encümene iadesini rica ederim. 

REÎS — Efendüm! Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fıkrai tefsiriyenin reye vazını 

teklif ederim. 
Konya 

Eyüp Sabri 
REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu takrirle müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. Şimdi bir takrir daha vardır. Okuna
caktır: 

Riyaseti Celileye 
Çulha Zade Kadri Efendinin, Hazine zimmetin

deki matlubatının Mahkemei Temyizin kesbi kati
yet etmiş olan ilâmı mucibince mislen kendisine 
itasının tahtı karara alınmasını teklif eyleriz. 

Canik Canik 
Cavit Süleyman Necmi 

Trabzon Trfabzon 
Süleyman Sırrı Rahmi 

REÎS — Efendim! Takriri reye koymazdan ev
vel usul hakkında bir şey arz edeceğim. Meclisi Âli
nin bir mahkeme ilâmının tarzı icrası hakkında bir 

>•«< 

karar ittihaz etmesi doğru olamaz. (Doğru sesleri) 
Onun için takriri reye koymayacağım. 

ZEKl BEY (Gümüşane) — Olamaz. Bu adamın 
hakkı verilmeli. 

REÎS — Fırai tefsiriye okunacaktır: 
3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı (Mahsubu 

Umumu Kanumunun) birinci maddenindin ıtefsM. 

1324 senesinden 1339 senesi nihayetine kadar 
olan senelerde zimmet medyuna terettüp ettiği hal
de muamelei resmiyesinin ifa ve ikmal edilmemesi do-
layısıyle 1340 senesinde iktisabı katiyet ve tahakkuk 
etmiş olan bilcümle matlubat ve düyunu Hazinenin 
1341 senesi nihayetine kadar Mahsubu Umumî Ka
nunu veçhile Mahsubu icra olunur. 

REÎS — Reye arz ediyorum, kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Öksüz Yurtları tahsisatı munzamması 
için reylerini vermeyen zevat varsa lütfen rey ver
sinler! 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim! Maliye Vekâleti bütçesi ile Öksüz Yurt
ları Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine tahsisatı mun-
zamma itası hakkındaki Kanuna (158) iştirak var
dır. Muamele tamamdır. (158) rey ile kabul edil
miştir. 

Efendim, vaktimiz gecikmiştir. Çarşamba günü 
saat iki de içtima edilmek üzere celseye nihayet ve
riyorum. 

Hitamı mUzakerat ; Saat : 5,15 
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Maliye Vekâleti bütçesiyle öksüz yurtları müdüriyeti umumiyesi 1341 
itasına dair kanunun neticei âzası 

bütçesine tahsisatı munzamma 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
tsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B̂  
Murat B. 
Rasih B< 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Şükrü B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

158 
158 

0 
0 

(Kabul edenler) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman. Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmii B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B; 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar RüştüB. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 

I Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbraMm B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. ' 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emün B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
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Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B.. 

İZMİR 
Kâmil B, 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B< 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 



Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevftk Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ha l t B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
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SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 

SÜRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
i Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ümer Şevki B. 
Halis Turgut B, 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadrü Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
! İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunah Hilmi B. 
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BURSA HEYETİ MAHSUS ASINCA NİSPETİ ASKERİYESİNİN KATINA DAİR VERİLEN KARARA 
İTİRAZ EDEN JANDARMA MÜLÂZIMI KEMALETTİN EFENDİNİN, İSTİDASI VE İSTİDA VE 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

' Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Riyaseti Geıifesime 

Maruzdur: 
Bugün tarafı aciziye vukubulan tebligatı resmi-

yeye nazaran 25 Teşrinisani 1340 tarihinden itiba
ren nisbeti askeriyemin kat edildiği anlaşılmakta
dır. Bundan iki mah mukaddem bilâ tahkik ve tet
kik aleyhime ittihazı karar eden Bursa Heyeti Mah-
susası hilafı kanun olan işbu kararın Müdafaai Mil
liye Vekâletince 20 Eylül 1340 tarihinde nakzedil
miş olmasına ve Heyeti mezkûrece 1 Teşrin-evvel 
1340 tarihinde isticevap olunarak işhad ettiğim 
müdafaa şuhudunun malûmatlarına müracaat edil
mesi mecburiyeti kanuniyesi mevcut olmasına rağ
men sırf Miralay Osman Beyin nüfuz ve tesiri ile 
bu defa da Müdafaa şuhudundan tezkiye edilme
yerek kararı sabıkada İsrar etmiştir. Kanunun ilânı 
hâkimiyet ettiği bir devirde Osman Beyin keyfî ka-
rariyle bir zabitin istikbalinin imhasına ve na
muslu bir aile yuvasının yıkılmasına sebebiyet ver
mek revayı hak mıdır? Evet, def atla musırren iddia 
eylediğim veçhile tamamen amali mi'liyeye hadim 
nâmuskar bir zabit olduğumu tekrar etmekten çe
kinmiyorum. Amali milliyeye muhalefet şaibesiy-
le pek sevdiğim mesleğimden atılacak, haini va
tanlar meyanma ithal olunacak ve adaleti rehberi ha
reket etmek istemeyen Bursa Heyeti Mahsusasının 
şu gayri kabili tahammül kararına sükûtla mukabe
le edecek kadar namussuz bir adam değilim. Çün
kü sükût ikrara ve sarih bir hakkı müdafaa etme
mek itirafı cürme delâlet eder. Bendeniz ise mücrim 
değilim ki ihkakı hak edinceye kadar uğraşmayayım. 
Namus Öyle bir cevheri giranbahadır ki Cenabı Hak
kın halk ettiği hiçbir mahlûk bunun kadrü kıyme
tini tenkise muktedir değildir ve olamaz. İşte acizle
ri de milletine her zaman pâk bir nasiye ile hesap 
vermekten kaçmayan namusu mücessem cesur bir 
gençtir. Hayfaki anlayamadığım ve bilemediğim 
bazı esbaptan dolayı Bursa Heyeti Mahsusasına 
ismai hak ve hakikat kabil olamamış ve şimdiye 
kadar hiçbir zabit hakkında yapılmaya nbir mua
mele doğrudan doğruya şahsıma reva görülmüştür. 
Ezcümle Askerî ve Mülkî Usulü Muhakematı Ce
zaiye kanunları bir maznunun irae ettiği müdafaa 
şuhudunun istimainı âmir ve Heyeti Mahsusa diğer 
zabitanın işhad ettikleri zevatın istinabe tarikiyle 

ifadelerini ahz ve zabteylemek keyfiyetini ihmal 
etmemişken otuza karib gösterdiğim şuhudu ma-
rufenin istima edilmemesi ahkâmı kanuniye hilâ
fında bir hareket değil de nedir? Hilafı kanun hare
ket bir cürüm ve her cürmmüstelzimi mücazat oldu
ğuna göre Bursa Heyeti Mahsusası hakkında taki
batı kanuniye ifası iktiza etmez mi Kanunun bir 
maznuna bahşettiği hukuku mukaddeseyi Miralay 
Osman Bey ile rüfekası bendenizden nez etmez sa
lâhiyetini haiz midirler? Yine mabakim minelkadim 
Kanunu maznunun leyhine tefsir ve maznunen mu
hakeme edilen bir şahsın hasenatı ile seyatını tetkik, 
hasenatı seyyaiatına galip gelen cemiyeti beşeriye-
ye nafi bir uzuv ad ve telâkki ederek lehine itayı 
hüküm ve karar ettikleri halde Miralay Osman Bey 
Heyeti Mahsusasının bu eseri kanuniye iktifa et
mek istememesi Cumhuriyet devrinde tevzii adalet 
düstûruna riayet edilmediğini işrab etmekten baş
ka ne gibi bir mânâyı tazammun eder? Soruyorum. 
Millethin penahı olan Meclisi Âliye yüksek bir ses
le hitabediyorum. Tarihi bir mahkeme şeklini mük
tesep, mukarreratı mütehizesi gayri icabiH temyiz 
olan bir heyetin bir zabitin daha leh ve aleyhinde 
bir karar vermeden tetkikatı ciddiye icra ederek 
deruhte eylediği vazifenin ehemmiyet ve kutsiye
tini müdrik olması icabetmez mi? Ve yapılacak 
bir haksızlığın cezasının er ve geç tecelli edecek 
adaleti ilâhiye ile çekileceği inkâr kabul etmeyen 
bir hakikat olduğu unutullabilir mi? Binaenaleyh 
sırf Çerkeş mütekaid Miralay Bekir Simi Bey ise 
Bursa'da çekirge kaplıcalarında şaki Çerkeş Davut-
la işinuş eden ve Eğri Ahmet çetesini derdest ve ten
kile muvaffak olamamasından nâşi Umum Jandar
ma Kumandanlığınca tekaüde sevkolunan harisi 
menfaat ve garazkâr Jandarma Kaymakamlığından 
miiteakit Tâhir Bey ve bigakrihakkın zabit lekele
meyi itiyad edinen İttihatçı devrinde ittihatçı, iti-
lâfçıların ikbalinde itilâfçı ve Hükümeti milliye-
nin icrayı ahkâm ettiği zamanda da milliyetçi ol
makla renkten renge giren Jandarma Miralay Mü
tekaidi Vahit Hakkı Beyin, aleyhindeki tezviratı-
na itimaden ve bu zevatın şahsi hatırlarını tatyib 
için istikbalimi mahvetmekten vicdanen muazzeb 
olmayan Miralay Osman Bey Heyeti mahsusasının 
aleyhimde verdiği hüküm ve karara itiraz etmek 
hakkına amlik olduğuma kanaat ediyor ve bu ka-



naatin bahşeylediği cesareti kaviye ile sarih bir hak
sızlığın kurbanı olduğumu berveçhiati müdellelen 
isbata muktedirim. 

Şöyleki: Evvelâ 25 Eylül 1339 tarihli kanun mü-
cahedei milliyenin devam ettiği sıralarda İstanbul' 
da Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti, Müdafaai 
Milliye Vekâleti, Dahiliye Vekâleti Umum Jandar
ma Kumandanlığının emirleri ile müteşekkil grup
larda hidematı milliye ve vataniye ifa edenlerin 
kanunu mezkûrun dairei şumülü haricinde bulun
dukları ve bu gibilerin kıdemlerinden dahi tenzi
lât icra olunmaması musarrah ve İstiklâl madalya
sı ile taltif Kanununun birinci ve ikinci maddeleri 
mucibince bilfiil cephede çalışan ve cephe gerisin
deki (Bundan İstanbul maksuttur) davayı millinin 
kazanılmasını temine uğraşan kesanın İstiklâl Ma
dalyası ile taltifleri muktazi iken, Müdafaai Mil
liye Heyeti ile teşriki mesai eyleyerek Çoban Çeş
me mühimmat ambarından binlerce esliha ve cep
haneyi halen Erkânı Harbiyei Umumiyede müstah
dem (M. M.) grupundan Erkânı Harbiye Kaymaka
mı Ekrem O vakit Çoban Çeşme Cephaneliğine me
mur olup, hali hazırda Kars Demir yolları Müdüri
yeti Umumıiyesi İdare Rıiyasetifıiı ifa eden İstihkâm 
Yüzbaşısı Nedim ve mülgam Edirne Jandarma Ta
bur Kumandanı Binbaşı Faıik beylerle birlikte Anla-
doluya irsali ve yine Çatalca Mebusu Şakir, Tek-
furdağı Mebusu ve Halk Fırkası Kâtibi Umumıisıi 
Cemıil beyfertiin Riyaseti altında müteıkkıil Trakya 
Teşkilâtında 600'ü mütecaviz millî çeteleri teşkil, 
tesitti ve teçhiz edip Çatalca Cephesine ve Şarki 
Trakya'ya sevk eyleyen ki ((Kır,kkiJise'de mukim Sa
ğır Murat Bey çetesi, Beylerbeyinde sakin Sağır 
Bahtiiyelli Selâhattıim Bey çetesi, Şehid Yüzbaş» Et-
hem ve Jandarma Yüzbaşısı Derviş Beyin çeteleri 
bunlar meyanmdadır.) Böyle bir zabitin ceffel ka
lem nisbeti askeriyesinin kati cihetine gitmek 25 Ey
lül 1340 tarihli Kanunun ahkâmına riayet etmemek 
demekten başka ne olabilir? Saniyen İstiklâl Harbi
nin devam ettiği müddet zarfında İstanbul'daki (M. 
M.) fellâh, Trakya ve Muaveneti Bahriye grupları 
ile, tevhidi âmâli mesai etmiş olan İstanbul Jan
darma Alayının en güzide ve vatanperver bir zabi
ti ve mücahedei milliyeye emsaline faik bir surette 
muavenet ve müzahereti tammede bulunmuş vata
nın temiz ve nezih bir genci olmakla müftehir bu
lunduğumu ilân ettiğim şu anda Bahriye Komo
doru İngiliz Mühipler Cemiyeti âzasından Mira
lay Cevat'ın elyevm muhafazai mevki ve makam 
etmesine ve Tersane Ambarından Binbaşı Faik Şey

h 
le nısfılleyilde hafiyen aldığımız esliha ve cepha
neyi İngilizlere ihbar etmesinden mütevellit cür-
münün cezasız kalmasına ve İngiliz Casusluğu ile ta
nınmış Kiraz Hamdi'nin Damadı Mülâzımı evvel 
Rüştü ve emsali misilli isimlerini sual varid oldu
ğu takdirde tasrih etmeyi muvafık gördüğüm bir
çok Izmit'deki Kuvayı İnzibatiye Kumandan ve 
zabitanının aynı heyeti mahsusadan beraat kararı 
istihsal etmiş olmalarına şahit olmak heyeti mah-
susanın ne derece keyfi ve kanunsuz iş gördüğünü 
anlamak için bir misali kâfi teşkil ettiğini zikretme
den geçemeyeceğim. Salisen, 1335 senesinde Gümül-
çine'li İsmail'in Yaverliğinde bulunduğum zaman
da henüz nüve halinde olan kuvayı milliyenin taaz-
zuv etmesine yardım edildiğini ve çekirge köylüsü
nün tarafından teslim ve teçhiz olunduğunu De
mirci Efe çetesine efratça zehairce âzami muavene
tin ifa kılındığını ve bu hakayıkı tarihiyenin de 
Mülkiye Müfettişi Emin, Bursa Karakol Kuman
danları Mektebi Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Ferit 
beylerce malûm ve müsellem bulunup, mesaili mep-
husü anhaya ait evrakı tahkikiye dosyasının Emin 
Beyden Nemrut Mustafa Divanı Harbinin Gümül-
cineli'nin hudut haricine tebidine dair verdiği ka
rar dosyasının makamatı aidesinden celp ve tetkik 
edilmesini talep ve Gümülcine'liyi kuvayı milliyeye 
hizmete sevkettiğini iddia ve Gümülcineli'nin ya
verliğine istemeyerek âmirinden aldığım bir emirle 
tayin edildiğimi ve bu vazifede müstahdem bulun
duğum müddetçe hiçbir kimseye iyilikten mâda bir 
güna fenalık yapmadığımı ve keza bu hakikatin 
de Mülkiye Müfettişi Emin Beyin, tahkikatı vakıası 
neticesinde tezahür ettiğini beyan eylediğim halde 
Miralay Osman Beyin Hak ve hakikatin münşi kal
ması için zevatı mâruzadan harfi vahit bile sorma
ması muhtacı teemmül değil midir? Müdafaa şuhu-
dundan tahkiki keyfiyet edilmemesi ve kanunen 
mukaddes olan hakkı müdafaanın iskat edilmek is
tenilmesi kanuna hürmetsizlik olmaz mı? Rabian, 
1335 senesinde Bursa'dan İstanbul'a gelip, açığa ih
raç edildikten sonra Garbi Trakya Teşkilâtında 
memur ve bugün mektebi harbiye iskrim muallimi 
bulunan Piyade Binbaşısı Fuat Beyle Gumülcine'de 
âmâli milliyenin hızî fiiliarayı husâl bulmasına sar
fı gayret ettiğini gerek Fuat Beyden yapılacak tah
kikattan ve gerekse sureti merbut vesika mündere-
catından anlaşılacağı hakkındaki iddiama karşı bu 
hususta ne Fuat Beyden istifsarı madde ve ne de ve
sikama havalei semi itibar edilmemesi heyeti mah-
susanın tevzii adalete memur olmaktan ziyade Mi-



ralay Osman Bey ve~ Mülâzımı evvel Yaşar Efendi
nin arzuları dairesinde haksızın haklı, ve haklının 
da haksız gösterildiği daire olduğunu ve bundan do
layı birçok biçarelerin duçarı gadir ve itisaf oldukla
rını isbata medar olamaz mı? 

Hamisen, 16 Mart 1336 tarihini müteakip sırf 
harbiye nezaretinin emri muhafazası ile mükellef 
depo taburuna arzum hilâfında ve cebren memur ve 
bu bapta müteaddit defalar vaki müracaatımın red-
le karşılandığını ve nihayet teşebbüsatı hususiye üze
rine taburun lağvından mukaddem vazifei asliyeme 
avdet ettiğimi ve bu taburda bulunduğum kısa bir 
zaman zarfında da sureti hafiyede amali milliyeye 
hadim olmaktan fariğ kalmadığımı ve nitekim tngi-
dlizleriin oasusu Çerkez Bekir'in teşkil ettiği likiinci ku-
vayı inzibatiye alayının dağılmasına amili müessir 
olduğumu ve bu adamın İngilizlerin tahriki ile asa
yişi mahalliyi ihllâle tasaddi ve binnetice ahali" islâ-
miyeyi katil ve İngiliz Yunan idarei füliyesin tesse 
teşebbüs etmek niyetiyle kâğıthane sırtlarında tahaş-
şud eylediğini haber alır almaz o zamanın Dahiliye 
Nazır Vekili Hükümeti Milliyemizin Divanı Harp
lerinde tebriei zimmet eylemiş olan Reşat Beyle bil-
istişare taburdan gönderilen miktarı kâfi kuvvetle 
bu melun Çerkez'in ve kendisini tahrik eden İngiliz
lerin teşebbüsatı hainanelerini akamete uğrattığımı 
ve teşkilâtı milliye aleyhine müteşekkil bu menhus 
kuvveti imha eylediğimi ve Hükümeti milliye hesa
bına ifa ettiğim şu hizmete binbaşı Faik Beyin de 
agâh olduğunu ve esasen Ferit Devrinde kuvayı mil
liyeye aleni değil, gizli olarak hizmet edebilmek im
kânının kabil olduğunu ve bu gibi hakayıka Şakir ve 
binbaşı Faik beyler misilli teşkilâtı milliye ile alâ
kadar bir iki zattan gayri hiçbir ferdin muttali ola
mayacağım binaberin bu zemin üzerinde tahkika
tın tamik edilmesini suzişle arz ve istirham eyle-
mekliğime rağmen maalesef heyeti mahsusa bu nok-
tai mühimmeyi de nazarı dikkat ve ehemmiyete al
mamıştır. Sadisen, Ferit'in mahut Sevr Paçavrasını 
imzalamak üzere Avrupada bulunmasına müsadif bir 
hengâmda asayişi mahallinin ihlâline ve menafii mil-
liyenin haleldar olmasına meydan verilmemiş ol
masına mükâatan bence matlup olmayan bir kıta gü
müş liyakat madalyası ile taltif edilmekliğimi güya 
Ferit Hükümetine sadakatimi isbata bir delili kâ
fi addetmek isteyen Bursa Heyeti Mahsusasına ni
şanın ne suretle verildiğini ve bu nisam bir gün bile 
göksüme talik etmediğimi bilâkis nidanın ahvale 
agâh bulunduğunu bildirmişken Osman Beyin, hâlâ 
fikri sabıkında İsrar eylemesinde bir mânâ var mı 

idi? Evvelemirde bendeniz bu nişanı Fefit'in inhası 
ile almamıştım. İkincisi, bizzat Fefit'in inhası ile Kırk-
kilise Vilâyeti Jandarma Kumandanı Binbaşı Rifat 
Bey dördüncü rütbeden mecidiye nişanı ile maiyeti 
zabitanı liyakat madalyaları ile taltif ve muahharan 
da bu zevat Anadoluıya liMhafle ietMşterdi Eğer ni
şan allamak Ferit'e sadakat manasını ifade ediyor ve o 
Hükümet zamanında memur olmak bir cürüm telâkki 
olunuyorsa binbaşı Rifat Bey ve emsali hassatan Fe
rit'in harbiye nezareti zamanında Müsteşar Muavi
ni olan Kemah'lı Miralay Kâzım Beyin, birinci ku
vayı înzibatiye alayının bayrağına njşjan talüg etmiş 
bulunmasına nazaran cümlesinin cürmü meşhut ha
linde olduklarını kabul etmek gayet makûl olmaz 
mı? O halde bu zevatı muhtereme ki, (Namus ve ha
miyetlerinden zerre kadar şüphem yoktur) Osman 
Beyin, zumınca tecziye edilmeleri lâzımdır. Bu doğ
ru mudur? Akıl ve mantık bunu kabul eder mi? 

Sabian, 1335 senesinde Bursa'da Demirci Efe ile 
Refet Paşanın, millî kuvvetlerine muavenet edildiği 
bir anda bu kuvvetlere muin ve zahir olan Karaca
bey Arnavutlarını çerkeslik gayreti ile kuvayı milli-
yenin muhalifi ve Anzavurun taraftan oldukları, va-
kâyi ve hadisat zaman ile müspet, Çerkeş Hakkı ve 
Sefer ve hempası ile Karacabey çer keşlerine katlet-
tirmeye Karacabey'i kama boyamaya sebebiyet veren 
Alil mütekait Miralay Bekir Sami Bey aleyhinde muat-
ti istidamın kuvayı milliyeye aleyhtarlığımı tevsik 
eden bir varaka tarzıyla mal bulmuş mağribi gibi, 
derhal bu istidaya istinaden aleyhime karar veren 
heyeti mahsusa bu istidayı ne maksatla yazdığımı 
benden sorması ve şayet isticevabımı müteakip yine 
aleyhimde isnadat vukubulmuş ise buna dair müda-
faanamemi de talep etmesi ahkâmı kanuniyenin ica-
batı tabiiye ve zaruriyesinden iken, ne istidaya ve ne 
de heyetçe muzlim kalan nokata mütedair hiçbir sual 
irad etmemesi zannederim müddeamı lâyiiki ile teyit 
ve tevsik etmektedir. Saminen, kuvayı milliyenin taaz-
zuv ettiği 1336 evahirinden Edirne'nin tarihi istirda
dına kadar kâğıthanede karakollarını esliha deposu ve 
sevkiyat merkezi haline ifrağ eden Trakya ve Anado
lu'nun silâh ve cephane ihtiyacını temin ve ıstiyfa 
eyleyen ve akibet bu yüzden Çatalca Mebusu Sakir, 
Galip, Bahtiyar ve Binbaşı Faik beylerle İngilizlerin 
takibat ve tezzikatı şedidesine mâruz kalan hanesi 
ve karakolları mükerreren İngiliz efradı askeriyesi ta
rafından basılan bir zabit haini vatan olabilir mi? 
Gerçi Anadolu'ya gitmek şerefinden mahrum kal
dım. Ama İstanbul'da vazifei vatanıyemi ifa ettim 



ve hatta bütün İstanbul zabittanının mukadderatla
rına intizar eyledikleri bir devirde bilâ tezkiye Şa-
kir Beyin refakatinde Trakya'ya gittim ve hidematı 
vataniyemin bir nişanesi iftiiharı olduğu varestei işti-
bah bulunan mülâzımıevvel rütbesinin Hükümeti mil-
liyece 1 Mart 1339 tarihinde tevcih kılınması ve şim
di de haini vatanlar meyanında nispeti askeriyemin 
kat olunması şıkları mukayese edildiği takdirde ara 
yerdeki tezadın tebarüz edeceği aşikârdır. Bilmem 
ki yekdiğerine mütezad bu iki muamelenin akıl ve 
mantıkla teklifi kabil midir. Meclisi Âliden tekrar so
ruyorum, ahvalim daii şüphe olsaydı terfi ettirilir mi 
idim? Malûm olduğu üzere terfi bir mükâfattır. 
Her mükâfat ise bir hizmet mukabilindedir. Demek-
ki bendeniz lâyiki taltif bir zabit idim ki terfi ve teş
rinine inayet buyuruldu. Acaba bugün neden müs-
tehakı mücazat oluyoruz? Bundan da sarfınazar. Bü
yük Millet Meclisi İstanbul'un idarei milliyeye inti
kâli üzerine amali milliyeye muhalif olan zabıtanın 
maaşatını kat ve amali milliyeye muhalif olmayıp 
da bitaraf bir vaziyette kalanların istilâat heyetin
den haklarında verilecek karar mucibince ifayı mua
mele olunması kayıt ve şartiyle bir müddet tevdii 
vazaif olunmamasını tensip etmiş ve .i yolda mua
mele cereyan eylemişti. Gruplarla teşriki mesai eden 
acizleri gtihi zabıtana gellittce: Bizler naili terfi ve 
•te'aılli olmuştuk. İşte en buhranlı bir zamanda »nülâ-
ziimı evveffiğe Mika etlMfen ve ırmeırusuıp olduğu teş
kilâtça ayrıca İstiklâl Madalyası ile taltifi teemmül 
olunan bir zabitin Karaağaç'da bir meyhaneciye kar
şı vazlifeii kanunliyesinü ifa etmiş oimasından müte
vellit gayzu ihtirasın mağduriyetini intaç etmesi vazife
sini namus büfen her memurun böyle pespaye müf
terilerin kurbanı ihtirası olmaya muhkûm bulun
duğu kamaıatiinii bahşetmektedlir. Yalnız bizce muci
bi teselüli bir cihet varsa o da iffet ve istikâmet sa
lâhı ille mücehhez olmaklığımızdır. Cevher cevher
dik. Kutsi vaziyeti her zaımıan bakidir. Cevhersiz insan
lar vaztifei kamunıiyesıinii bihakkın ifa etmek cesare
ti medeni yeşimi gösteremeyen insanlar yaşadıkları 
muhitle nâfi olamazlar bu bir düstûrdur. Hulâsa: Bur
sa Heyetli mahsusasının şerh ve tafsil etmekle bit
mek bilmeyen kanunsuzluklarını daha fazla izah et
meyecek ve ancak 1335 senesinde sabık Kastamonu 
Mebusu Abdülkadir KemıaJi Beyin, Bursa'da gazete
lerle vukubulan neşriyatını Üigarazim bendenize at
fetmek isteyen heyeti mıahsusasının mahkûm etmeye 
ne derece haheşkâr olduğunu hatırlatacağım. O â l 
Meclis "bendenizi mazur görsün çünkü mâruz kaldı
ğım felâket müthiştir, tahammül fersadır. Elbette 

müteessirini namuslu blir genç için ihaneti vataniye 
şaibesinden daha ağır ne giilbi bir töhmet tasavvur 
edüfetelüır? Beılki hayatta her insan birçok haksızlık
lar iktiham edebilir. Lâkin namusa, şerefe dokunan 
haksızlıklara namuslu bir adam sükûtla mukabele 
edemez. Şeref ve haysiyeti muhil bir haksızlığa kar
şı isyankâr olmak namusun kıymetini takdir eden 
herkesin şiarıdır. Onun için hasanatımla seyyiatım 
bir defa daha Meclisi Âlice tetkik ve esamisi merbut 
pusulada muharrer şuhudu marufeden ahvalimin 
tahrik ve zayi olan hukukumun iade olunmasını ada
let güneşinin parladığı o Meclisi Âliden suzişle istir 
ham ediyorum efendim. 

Sabık Karaağaç Jandarma 
Takım Kumandanı 

Mülâzımıevvel 
Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 
Karar : 79 

Ankara 

22 . 1 . 1341 

İstida Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celıleye 

Bursa Heyeti mahsusasınca 25 Eylül 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesi mucibince Jandarma Mü
lâzımı Kemalettin efendinin hizmeti devletde istih
dam edilmemek üzere nisbeti askeriyesinin katına 
dair verilen karara mumaileyh tarafından itiraz ve 
istiklâl mücadelesinde fiilî bir surette hizmet ettiği
ni müteaddit zevatla ispat edeceğini dermeyan et
mesine mebni istida ve merfufatı ve ceryani tahki
kat edildi. Filvaki Kemal Efendinin Harbiye Neza
retinde verdiği hattı desti ile muharrer istidaname
de jandarmadan şekil ve sureti ihracı hakkında yaz
dığı fıkarat ve Kuvayı İnzibatiye Depo Taburunda 
müstahdem iken Kâğıthanede tahaddüs eden vakaya 
gece müsellâh efrat yetiştirmesine mükâfaten ve yine 
Hükümet tarafından gümüş liyakat madalyası ile tal
tifi nispeti askeriyesinin katına sebepolarak gösteril
miş ise de istidasında esamisi mevcut zevattan icra edi
len tahkikat neticesinde Çatalca Mebusu Şakir Beyin, 
hattı desti ile muharrer mütalâanamede Kemal Efendi
nin 1337 senesinden 1339 senesine kadar şayanı tak
dir hizmetlerde bulunduğu ve nispeti askeriyesinin 
katı adaletşiken bir muamele olacağının zikrolun-
ması ve Tekfurdağı Mebusu Cemil Beyin Çatalca ve 



5 ~ 
Trakya Teşkilâtının taazzuvunda fiilî hizmeti sebket-
tiği ve Yunanlılarla yapılan müsademelerde teşki
lâtımıza faydalı hizmetlerde bulunduğunun tasrih 
edilmiş olması cihetiyle Kemal Efendinin bidati za-
tisiyle ve bizatihi hareket etmek kabiliyetinden mah
rum ve fakat kendisine tevdi edilen vazaifi hüsnü su
retle ifa eder vazife perver bir zabit olduğu ve Ku-
vayı Milliyeye iltihak ettiği 1337 senesinden harekâtı 
milliyenin nihayetine kadar fedakârane ifayı hizmet 
eylediği kanaati hasıl olmuş ve mezkûr kanunun bi
rinci maddesinin hükmü ise «Kuvayı Milliye aleyh
tarlığı» nihayetine kadar taannüd ve (İsrar edenler hak
kında olduğu birinci maddenin delâleti ile anlaşılmış 
olmakla mumaileyhin mukaddeme hizmet ettiği ka
naati ile yaptığı nedameti ile Kuvayı Milliyeye ilti
hak ve hizmet ve terfi ettirildiği ve harekâtı vakıa 
birinci maddenin dairei şümulüne girememesi ica-
bettiği cihetle keyfiyetin bir karara raptı ve mumai
leyh Kemal Efendinin nispeti askeriyesinin katı lâ
zım gelip, gelmeyeceğinin tetkiki zımnında Heyeti 
Umum iyeye arzı takarrür etti. 

istida Encümeni Reisi 
Afyonkarahisarı 

Musa-Kâzım 
Mazbata Muharriri 

25 Eylül 1339 tarihli Kanunun 7 nci 
ve Askerî Tekaüt Kanununun 5 nci 

maddesi mucibince muamele ifası 
lüzumuna kailim. 

Ali 
Aza 

Mardin 
Necip Bey 

Mezun 

Aza 
Mardin 

Derviş Bey 
Mezun 

Aza 
Elâzığ 
Mustafa 

Aza 
Malatya 
Reşit 

Aza Aza 
Ertuğrul Tekfurdağı 

Halil Bey Faik Bey 
Mezun Mezun 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar : 17 7 . 12 . 1341 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sabık Karaağaç Jandarma Takım Kumandanı Mü-
lâzımıevvel Kemal Efendinin istidasını tetkik ve mü
zakere ettik. Müzakerede Dahiliye Vekili Cemil ve 
Tekirdağı Mebusu Faik ve Çatalca Mebusu Şakir, 
Edirne Mebusu Faik beyler bulundular. 

Dahiliye Vekili Cemil ve Çatalca Mebusu Şakir 
beyler mülâzımıevvel Kemal Efendinin Trakya Ku
vayı Milliye Teşkilâtına dahil olduğunu ve fedakâ
rane hizmet ettiğine dair tahriri vesika vermiş olmak
la beraber bu zevatın hepsi Kemal Efendinin hizme
tini şifahen dahi ehemmiyetle anlattılar. 

Kanun Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
hududu millî hanicindie kalan erkân, ümera ve zabı
tan ve memurini askeriye hakkındadır. Binaenalyh 
mülâzımıevvel Kemal Efendi hakkında Heyeti mah
susa kâfi derecede tahkikat yapmadan hakkında nis
peti askeriyesinin katına -karar verdiğine encümen 
kani oldu. îşbu hükmün reffİ ile kendisinin devamı 
istihdamının vekâleti aidesinin takdirine bırakılma
sına karar verildi. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reis.Vekili 

Afyonkarahisarı 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Ertuğrul 

Hini imzada bulunmamıştır 

Mazbata Muharriri 
Rize 
Ekrem 
Aza 

Bolu 
Cevat Abbas 

Aza 
Malatya 
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22 EYLÜL 1339 TARİHLİ ASKERÎ TEKAÜT KANUNUNUN BEŞİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAK
KINDA (3/456) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MUVAZENEİ MALİYE VE MÜDAFAAİ 

MİLLİYE ENCÜMENLERİ MÜŞTEREK MAZBATASI. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Adet : 3/456 2 . 12 . 1341 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun beşinci mad

desini muaddil 22 Mart 1330 tarihli Kanunu muvak
katin tekrar tefsirine müteallik olup, heyeti umumi-
yenin 28 Teşrinisani 1341 tarihine müsadif 16 ncı tç-
timaında yeniden müştereken tetkik ve bu bapta bir 
teklifi kanunî ihzar edilmek üzere Muvazanei Maliye 
ve Müdafaai Milliye encümenlerine havale buyurul-
muş olan Başvekâlet tezkeresi ile evrakı müteferriası 
müştereken tetkik ve müzakere olunmuş ve takarrür 
eden esasat dairesinde yeniden tanzim kılınan lâyihai 
kanuniyenin heyeti umumiyeye arzına karar veril
miştir. 

Asker! Tekaüt ve İstifa Kanununun 5 nci maddesini m 
uaddel 22 Mart 1330 tarihli Kanunu muvakkati Muad

del Kanun. 

Bifinci madde : 22 Mart 1330 Hanini Kamunu mu
vakkatle tadil edilmiş oları Astai Tekaüt ve istifa 
Kanununun beşinci maddesi berveçiatii tadil olunmuş
tur. 

«Umumî veya mevzii seferberliğe iştirak eden 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân, ümera, zab'i-
tan ve memurin ve mensubini askeriyenin tekaüt 
müddetinin hesabında Mânı harpten aktı sulha ka
dar geçen zaman bir seneden dûn ise bir sene ve bir 
seneden fazla ve iki seneden dûn ise iki sene ve da
ha fazla (ise bu nispet üzere zam 'icra olunur» 

İkinci Madde — İşbu muaddel maddenin hükmü 
Itelyaı, Balkan Harpleri ile Harbi Umumiye de şa-
müidir̂  

Üçüncü Madde — Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun beşinci maddesini muaddil 22 Mart 1330 
tarihli. Kanunu muvakkat ilga olunmuştur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye, Maliye vekilleri 
memurdur. 

Müşterek Encümeni Reisi 
Çankırı 

Mustafa! Abdülhaflik 
Müşterek Encümeni Kâtibi 

Konya 
Fuat 

Aza 
Afyonkaırahisan 

Musa Kâzım 

Aza 
Kocaeli 

öirgüne ipham ve iltibasa 
mahal bırakjtfm&fmak üzere 
birinci maddenin (Esnayı 

'seferde darülhanp olan yer
lerde ifayı vazife eden berrî 
ve bahrî ilh. ibaresi ile yazıl

ması taraftarıyım. 
İbrahim 

Aza 
Ertuğruİ 

İstanbul'dadır. 

Aza 
Kütahya 

Nurd 

Müşterek Encümen 
Mazjbata Muharriri 

Hini imzada 'bulunmadı Hiımi 
evveliyatı evvelce tab ve 

tevzi olunmamıştır. 

Aiza 
Bolu 

Cevait A'bbas 

Rize 
Ekrem 

iAza 
Çatalca 

Şalkir 

Aza 
İsparta 

Mükenrem 

Aza 
DdyarıbeMf 

Şeref 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Niğde 
Galip 

imzada 'bulunmadı 
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1341 SENESİ ÖKSÜZ YURTLARI MÜDÜRÜYETİ UMUMİYESİ BÜTÇESİNİN MUHTELİF FASIL 
VE MADDELERİNE 40 000 LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂVESİ HAKKINDA BAŞVEKÂ-
LETTEN MEVRUT (1/76) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celiltesdne 

27 Teşrimi&arai 1341 

Öksüz Yurtlan Müdüriyeti IJmumiyestimıin semeA 
haliye bütçesinin muhtelif faisıl ve maddelerime tah
sisatı munzamıma ilâvesi hakkımda Maarif Vekâleti 
Celilesince tanzim ve Maliye Vekâleti CelHesince ten
sip olumam ve İcra Vekilleri Heyetinim 23 Teşrinisani 
1341 tarihli ietümamda tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip edilen kamum lâyihası ite tahsisatı munzamı
ma cetvelinin ve esbabı mucibeyi havi vekaleti mü-
şarüniileybanın 7 Teşrinievvel 1341 tarih ve 1438 nu
maralı tezkeresinin musaddak sureti leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezaısımın ifasına müsaade buyurul-
mıasım rica edenim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 

Başvekâleti Ceiileye : öksüz Yurtlan Müdüriyeti 
Umumıiyesi 1341 senesi bütçesimm birimci faslının 
üçüncü, 7 moi, 9 ncu, 10 ncu ve 7 nci faslım 1 nci, 
2 nci maddelerine mievzu muhassesaitm kifayetsizli
ğine ve mezkûr maddelerden tahakkuk eden ve seme 
nihayetime kadar da tahakkuku tabiî bulunan masa
rifim ve ihtiyacın ehemıimiyetime binaen mezkûr fa
sılların amifüzzdfair altı maddesine vekâletçe tevziatı 
icra olunmak üzere 40 000 liramın ilâvesi hakkında 
tanzim ve leffen takdim olunan lâyihai kamuniyenim 
tasdike iktiranı zımmında Büyük Miliet Meclisime 
şevkine müsaadei celiîeleriıni isthıham ederim efen
dim. 

Maarif Vekâleti Vekilli 
M. Cemil 

Tahsisatı Munzamına Cetveli 
Fasıl Madde Nev'i Muhassesat Lira 

1 

7 

3 
7 
9 

10 

1 
2 

Mahrukat, tenvirat, tathirat 
Müteferrika 
Tesisat 
înşaat, tamirat ve bedeli 

Birinci faslın yekûnu 
Harcırah 
Naklî nukud 

Yedinci faslın yekûnu 

Cümlei yekûn 

icar 

10 000 
3 000 

15 000 
80 000 

36 000 
3 000 
1 000 

4 000 

40 000 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceiileye 

3 Kânunuevvel 1341 
Öksüz yurtlarının 1341 senesi masarif bütçesinde 

muhtelif fasıl ve maddelerine cem'an 40 000 liranın 
ilâvesine dair olup, encümenimize havale buyrulan 
lâyihai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. Bu bap
ta Maliye Vekâleti ile Öksüz Yurtları Müdüriyeti 
Umumiyesinden alınan izahata nazaran talep edilen 
tahsisatın ihtiyaca müstenit olduğu anlatılarak lâyihai 
kanuniye şekle ait bazı tadilâtla kabul edilmiş olmak
la Heyeti Umumiyeye takdim olundu. 

Hükümetin Teklifi 
Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi 1341 senesi 
masraf bütçesine 40 000 lira ilâvesine dair kanun 

lâyihası 
Madde 1. — Maliye bütçesinin faslı mahsusundan 

verilecek 40 000 lira merbut cetvel mucibince öksüz 
Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi mas
raf bütçesinin birinci ve yedinci fasıllarına tahsisatı 

munzamrna olarak ita olunmuştur. 
Madde 2. — Masraf bütçesine ilâve olunan tahsi

sat mukabili mebaliğ varidat bütçesinin beşinci faslı
na ilâve edilmiştir. 
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Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maa
rif Vekili memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

23 Teşrinisani 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Bulunmadı 
Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü . 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti- Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1341 Maliye Vekâleti Bütçesi ile Öksüz Yurtları 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine tahsisatı munzam

ına itasına dair Kanun. 

Madde 1. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumi
yesi 1341 senesi bütçe kanununun dördüncü madde
si mucibince Maliye bütçesinde küşad edilmiş olan 
faslı mahsusa 40 000 lira ilâve olunmuştur. 

Madde 2. — 1341 senesi Öksüz Yurtlan masarif 
bütçesinin muhtelif fusûl ve mevadına berveçhiati 
tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

Fasıl 

1 

7 

Madde 

3 
7 
9 

10 
1 
2 

Nev'i Muhassesat 

Mahrukat, tenvirat, tathirat 
Müteferrika 
Tesisat 
İnşaat, tamirat, bedeli icar 
Harcırah 
Naklî nukud 

Lira 

10 000 
3 000 

15 000 
8 000 
3 000 

10 000 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun 
Maliye Vekilleri memurdur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

icrasına Maarif ve 

Reisi 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Niğde 
Galip 

Hini imzada bulunmadı, 
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3 NİSAN 1340 TARİHLİ MAHSUBU UMUMÎ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİNE 
DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/341) NUMARALI TEZKERE İLE TRABZON MEBUSU AHMET 
MUHTAR BEYİN AYNI MADDENİN TEFSİRİ VE GENE TRABZON MEBUSU SÜLEYMAN SIRRI 
BEYİN KEZA AYNI MADDEDE MUHARRER «SABİT VE MÜTEHAKKIK TABİRİNİN TEFSİRİ 

HAKLARINDAKİ <4/222) ve (i/230) NUMARALI TAKRİRİ. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/4559 

22.12.1340 
Ankara 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hulâsa: 7 Nisan 1340 tarihli Mah
sup Kanununun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında. 

7 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanunu
nun birinci maddesinde 1339 senesi hitamına kadar 
mütehakkik düyunu hazine ile aynı senei maliye hi
tamına kadar tahakkuk etmiş matlubatı hazinenin 
mahsüb edileceği muharrer olduğundan işbu madde'i 
kanuniye ahkâmına nazaran 1339 senesinden sonra 
tahakkuk etmiş olan Hazine matlubatının mahsubu 
caiz olamayacağı anlaşılmakta ise de 1339 senesinden 
sonra tahakkuk etmiş ve edecek olan matlubatı Ha
zinenin münhasıran 1340 ve mütehakkik seneler ta-
hakkukatına inhisar etmeyip 1339 ve daha evvelki 
senelere mahsuben de tahakkuk etmekte ve ez'ancüm-
le 1336 senesinden beri tarh edile gelmekte olan Harp 
Kazançları Vergisinden bir krsmmın henüz Temyiz 
Komisyonunca muamelei tetki'kiyesi ifa edilmekte ol
masından dolayı bunların 1339 senesinde iktisabı ka
tiyet etmesi kabil olamamakta bulunmuş ve halbuki 
tahakkukatı vakıa taalluku itibariyle 1340'dan mu
kaddem ki seneler envaline dahil olmuş ve keyfiyet 
Harp Kazançları Vergisi hakkında bu veçhile ceryan 
ettiği gibi emlâk ve temettüğ ve müsakkafat vergi
lerinde de aynı hâl tahaddüs eylemiş ve nitekim me-

\busuanh vergiler meyan ında muamelâtı tetkikiyesi 
vakit ve zamanı ile intaç edilememesinden dolayı 1339 
senesi nihayetine kadar tahakkuk edemeyerek 1340'da 
iktisabı katiyet etmiş ve fakat taallûku itibariyle si
nini sabıka tahkikatına dahil bir hayli vergi mevcut 
bulunmuş olmasına mebni eski senelere ait olduğu 
halde 1340 senesinde tahakkukatı ikmali edilebilmiş 
olan matlubatı Hazinenin 1339 senesinden muahhar 
olarak tahakkuk etmesinden mahsuba tabi tutulma
ması muvafıkı muadelet görülememekle beraber bu 
gibi tahakkukat kanununun maddei mezkûresindeki 
takyidatı mevzuada gayri dahil bulunduğu mütalâası 

ile keyfiyetin muhtacı tefsir olduğu Maliye Vekâleti 
Celilesinin 17 Kânunuevvel 1340 tarih ve 123/10649 
numaralı tezkeresinde İş'ar kılındığından ifayı mük-
tezasına müsaadei riyaset penahilerini istirham eyle
rim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Takriri 
Riyaseti Celileye 

3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanunu
nun muamelei mahsüb'iyenin suret ve keyfiyeti icra
sından bahis olan 1-324 senesi Temmuz iptidasından 
1339 senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkik dü
yunun matlubatı Hazine ile Mahsubuna mütedair bi
rinci maddesinde sabit ve mütehakkik tabirinden biz
zat deynin gayri kabili itiraz bir surette katiyen sü-
butu yani hadisenin tarihi tekevvünü ne olursa olsun 
deynin sübut ve tahakkuku tarihinin nazarı dikkate 
alınıp alınmaması hususunun berayı tefsir kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale
sini teklif eyleriz. 23 . 12 . 1340 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

4 .12 .1340 

Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin Takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanunu

nun birinci maddesinde hududu millî dahilinde kalan 
mahallerde Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptida
sından 1339 senesi hitamına kadar (Sabit ve mütehalk-
kiik) her nevi düyununun işbu kanuna tab'i tutulaca
ğı musarraıh olup, maddedeki (sabit ve mütehakkik) 
talbirleninii!n sebebi deynin hudusu veya deynin inhel-
hüküm mahkûmualeyhe lüzumu tarihlerinden hangi-
sdne tevcih okunacağı muhtacı tefsir bulunmakla, key-
füyetin Kavanıind Maliye ve Muvazenei Maiye Encü
menlerine tevdi buyuFulmasını arz ve teklif eyleriz 
efendim. 

Tnabzon 
Ahmet Muhtar 

Trabzon 
Rahmi 

Trabzon 
Şefik 

file:///busuanh
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T.) B. M. M. 

Kavaniinıi Maliye Encümeni 31 . X . 134* 

. Kavanin'i Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Geileye 

7 Nisan 1340 tarihli mahsup Kanununun bininci 
maddesinde 1339 senesi hitamına 'kadar mütehakkık 
düyunu Hazine ile aynı senei Maliye hitamına ka
dar tahakkuk etmiş, matlubatı Hazinenin ımahsup 
edileceği muharrer olduğundan iişbu maddei Kanu-
nıiye ahkâmıma nazaran 1339 senesinden sonra tahak
kuk etaııiş olan Hazine matlubaıtının mahsubu haiz 
olamayacağı anlaşılmakta ise de 1339 senesinden son
ra tahakkuk etmiş ve edecek olan matlubatı Hazine
nin münhasıran 1340 ve mütehakkik seneler tahakku-
'katına inhisar etmeyip 1339 ve dana evvelki senelere 
mahsulben «de 'tahakkuk etmekte ve ez'an cümle cüm-
'la 1336 senesinden beri tartı edifegdmıekte olan Harp 
kazançlara vergisinden bir kısmının henüz temyiz ko
misyonunca muamelei tetfcikiyesi ifa edilmekte olma
sından dolayı ıbunlann 1339 senesinde İktisabı katiyet 
etmesi kaib'ii olamamakta (bulunmuş ve halbuki ta-
hakkukatı vakıa taallûku itibariyle 1340'daîı mukad
dem kıi seneler envalline dahil olmuş keyfiyet harp ka
zançları vergisi hakkında bu veçhile ceryan ettiği gi
bi emlâk ve temettüğ ve müsakkafat vergilerinde de 
aynı hal tahaddüs eylemiş ve nitekim mebhusünanh 
•vergiler raeyanında muamelâtı tetkikıiiyesıi vakit ve za
manı ile üntaç edilememesinden dolayı 1389 senesi 
nihayetine kadar tahakkuk edemeyerek 1340fda ikfr 
salbı katiyet etmiş ve fakat taallûku itibariyle sinini 
sabıka tahıakkukatına dahi} ıbir hayli verfgi mevcut 
bulunmuş olmasına mebni eski senelere ait olduğu 
İmalde 1340 senesinde tahalkkukatı ikmal ©dilebâ'lmıiş 
olay maltlubatı Hazinenin 1339 senesinde muahhar 
olanak taıha'kkku etrnıesinden mahsuba talbi tutulma-
maşı muvakıft madelet görülemediğinden keyfiyetin 
lüzumu tefsirine müteallik Başvekâletin Maliye Ve
kâletimin 17 Kanunuevvel 1340/1C649 numaralı tezke
resi ve bu muameleye müteferni olarak Heyeti Umu-
tmiyeden ımıhavvel Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı 
ve Muhtar Beylerin takrirleri İle tevhiden mütalâa 
ve i tab ı müzakere olundu. Mahsubu Omurni Ka
nununun tedvininden gaye 1324 senesinden 1339 se-
nıesli nihayetine kadar gerek Hazinenin eşhas zimme
tinde ve gerek eşhasın hazine uhdesinde bulunan 
bitlcümıle duyûn ve mıatlubatın yekdiğeriyle takas ve 

mahsubu ile idapei zaileye ait hesabatın cumhuriyeti 
idameye devrediitneyerek kamilen tesviyesiyle kati bir 
$aşfAy icrasını teminden ibaret olduğundan zimmet 
medyuna müterettip bir borcun muamele ve resmiyet 
icabı olarak J.339 senesi nihayetine kadar tespit ve 
•tahakkuk edemeyerek 1340 senesinde iktiısaibı katiyet 
etmıiş olması tasfiyeye ademî tebaıiyetü istilzam etme
yeceği gilbi, kanunun tanziminden istihdaf edilen ga
ye ile de kaibili telif görülmediğinden bu 'baptaki En
cümen Mıaliye Vekâletinin moktai nazarına iştirak et
m'is ve binaenaleyh 1339 ye daha evvelki senelere ait 
olup, 1340 senesi zarfında iktisabı katiyet etma'ış olan 
bir deynıin 1341 senesi nihayetine kadar mahsuba 
tabi tutulması esasını kabul ve keyfiyeti berveçiati 
tefsir ederek Muvazened Mıaliye Encümenine tevdiine 
karar verildi, 

Kavaninii Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 

Aza-
Elâziz 
Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Azia 
Denlizîi' 

Neoip 'AHi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvaaenei Maliye Encümeni 

Adet : 71 
3/341 
4/222 
4/230 

Aza 
Biga 

Mehmet 

5 . 12 . 1 

Muvazeneı Maliye Encümeni Mazbatatası 

Riyaseti Celiıleye 
7 Nisan 1340 tarMi Mahsubu Umumî Kanunu

nun bMnci (maddesimin. tefsirine dair Başvekâletin 
22 . 12 . 1340 tarihli tezkeresi bu bapta Trabzon 
Mebusları Şefik, Süleyman Sırrı ve Ahmet Muhtar 
Beylerin takrirleri ve Kavanini Maiye Encümeninin 
mazîbatası ile birlikte Encülmenirnıiize tevdi buyurul-
muş olmakla Maiye Vekili Hasan Bey, hazır oldu
ğu hailde tetlkiık-ve müzakere olundu. Kavanini Ma
liye Encümeninin bu hususa dair tanzim eylediği 
mazbata encümeriilmıizoe de muvafık görülmüş ye 
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mezıkûr eneömienee teaflıip ödften fıkrari tefsiriyenm 
tasdikli hususunun Heyeti Ceüteye arzına (kanar venil-
mis/tır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Rejisi 

Çankırı 
Vfustafa Abdüllıalik ' 

Kâtip 
Konya 

Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Dâyarbekir 

Şeref 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şalkir 
Aza 

Eıtuğrul 
Doktor Fikri 

Aza 
Hakkâri 
Asaf 

Aza 
Zonguîdaik 

Ragıp 

Aza 
Sivas 

Rasiim 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza. 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Fükrati Tef sMye 

1324 senesinden 1339 ısenesi nihayetine kadaır 
olan ısenelerde zimmet medyuna terettüp ettiği halde 
muaımelei resmiiyesinin ifa ve alkıma! edilmemesi doffla-
ynsıyle 1340 senesinde iktisabı (katiyet ve taıhaklkuık 
etmiş oîan hicülmıle matHubat ve düyunu hazinenin 
1341 senesi nihayetine (kadar Mahsubu Umumi Ka
nunu veçhile mahsubu 'icra olunur. 




