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11 Şubat 1340 Pazartesi 

Müııderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide : 

Sayfa 
683:684 

Lâyihalar 
1. — Muzır hayvanların itlafı hakkın

daki Kanunun 11 nci maddesi mucibince ik
tisat Vekâleti bütçesinde açılacak olan faslı 
mahsusa beşbin lira vaz'ma dair Başvekâlet
ten mevrut kanun lâyihası (1/441) 

Mazbatalar 

684 

684 

684 

684 

1. — Köy kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinin müşterek mazbatası 
(1/399) 684:685 

2. — Belediye vergi ve resimleri hakkın
da (1/423) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası 685 

3. — Belediye kanun lâyihasının intacı
na değin, İstanbul Şehremaneti Kanunu
nun, bâzı tadilât ve tenkihat icrasiyle An
kara'da tatbiki zımnında (1/440) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası 685 

4. — Asker fiyar ettirmek maddesinden 
Elcezire İstiklâl Mahkemesince bir sene hap-

Sayfa 
se mahkûm Siverekli Molla Halil'in (4/41) 
numaralı istidası ve tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni maz
batası 685:686 

5. — 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolun-
mıyâeağı hakkındaki Kanunu Rüsumu Is-
tihlâkiye Kanununa muhalif hareket eden
lere de şümulü olup olmadığının tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (2/195) numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 686 

6. — Merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi 
Hatice Şayan Hanımın (4/26) numaralı isti
da ve evrakına tâyini muameleye mahal ol
madığına dair Adliye Encümeni mazbatası 

686:687 
7. — İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikrî Be

yin affı hakkında (4/155) numaralı istidası 
ve affına dair Adliye Encümeni mazbatası 
ve teklifi kanunîsi. 687 

8. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmi-
yen ve hududu millî haricinde kalan erkân, 
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Sayfa 
ümera, zâbitan ve memurin ve mensubmi as
keriye hakkında yapılacak muameleye ve 
Cidali Millîye iştirak edenlerin tekaüt 
maaşlarının sureti hesabını nâtık 25 Eylül 
1339 tarihli Kanunun üçüncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/197) 
numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası - 696 

9. — Mücadelei Milliye esnasında bilâüc-
ret Şarktan ve İstanbul'dan esliha ve cep
hane kaçırılmasında büyük hizmetleri sebk 
eden Trabzon, İnebolu, Samsun Mavnacılar 
Loncalarının birer kıta İstiklâl Madalyasiyle 
taltiflerine dair Başvekâletten mevrut 
(3/198) numaralı tezkere ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 696:697 

10. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin, Maadin Müdüriyeti Umum iyesinin İkti
sat Vekâletinden Nafıa Vekâletine devrolun-
masma dair (2/286) numaralı teklifi kanu
nisi ve savanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 697 

11. — Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ 
Mebusu Cemil Bevlerin, Men'i Müskirat Ka
nunu mucibince Türkiye haricine çıkarılmak 
üzere iddihar edilmiş olan müskirat ve şa
rapların tehiri imhası hakkında (2/287) nu-
marah teklifi kanunileri ve-şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 697 

12. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve 
rüfekasmm, Trabzon ve Rize vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırın Gümrük Resmi hak
kında (2/288) numaralı teklifi kanunisi ve 
savanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası 697 

Tezkereler 697 
1. —- Beledive Reis ve âzalarının idareten 

azlini mucip ahval ile mâlnlivetleri halinde 
haklarında vanılacak muamelenin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/216) 697 

Takrirler 697 
1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 

Yunanistan'da Ribo zindanlarında inliyen 
Garbi - Trakyalı mazlumların halâsı temen
nilerine dair takrir (4/152) 697 

2. — Rize Mebusu Esad Beyin, Mapavri 
nahiyesinde iadeten bir telgraf merkezi açıl
ması hakkında takriri (4/153) 697 

Sayfa 
3. — Rize Mebusu Esad Beyin, Mapavri 

ve Arhavi nahiyelerinde birer tapu kâtibi 
istihdamına dair takriri (4/154) 697 

4. — İstanbul Mebusu Hamdulah Subhi 
Beyin, İmalâtı Harbiyede çalışan mütekait 
zâbitan ile ustalara yevmiye itası hakkında 
olup 3.9.1339 tarihinde Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdi olunan kanun lâyihası 
tetkikatmm şimdiye kadar neden ikmal edil
mediğine dair takriri (4/156) 697 

3. — Sualler ve cevaplar 684, 
697 

1. — İstanbul Mebusu Hamdulah Subhi 
Beyin, Mekâtibi Âliye muallimleri takrirle
rinin Matbaai Âmire'de meccanen tabı ve 
müdavimlerinin vesaiti nakliyeden istifade 
edebilmelerine dair Başvekâletten sual 
takriri (6/139) 684 

2. — Kütahya Mebusu Ragılb Beyin, 
bütün Türkiye'ye şâmil olma'k üzere ve 
İstanbul'da hüküm süren petrol inhisarı 
hakkında İktisat ve Adliye Vekâletlerin
den şifahi sual takriri (6/138) 684 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin, amelenin- temini terfihi ve İstan
bul'da münakit Amele Kongresinin mahi
yeti faaliyeti hakkında suali ve İktisat 
Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı (6/121) 

697 :'698 
4. — Denizli Mebusu Necib Ali Be

yin, Muzır hayvanların itlafı hakkın
daki Kanunun tatbik edilmemesi esbabı
na dair İktisaıt Vekâletinden suali (6/130) 698: 

699 
4. — Müzakere edilen mevad 687 
1. — İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 

Beyin affı hakkında (4/155) numaralı 
istidası ve affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası ve teklifi kanunisi 687:696 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Ağnam Resminin sureti tahsili 
hakkında (2/89) numaralı ve Bolu Mebu
su Mehmed Basri Efendi ve rüfekası-
nm, xlğnam tadat ve tahsilatı hakkında 
(2/243) numaralı teklifi kanunileri ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları 699:705,727 

3. — Yeniden inşa edilecek hapisaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen 

682 
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Sayfa 
üçyüz bin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının senei 
âtiyede sarfı hakkında (1/236) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 705:708,728 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Kiyasetlerinde inikat ede
rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Evrakı varideden havaleye tabi olan
lar hakkında havale muamelesi yapıldı. 

Vatana ihanet maddesinde İkinci Ordu Di
vanı Harbince mahkûm Balıkesir Hapisanesi 
Müdürü Ahmed ve rüfekası hakkındaki evrakın 
Divanı Temyizi Askerice tetkik ve ıslahı zım
nında Müdafaai Milliye Vekâletine tevdiine 
dair Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildi. 

Başvekil ismet Paşanın gaybubetleri müd-
detince Şer'iye Vekili Mustafa Fevzi Efendi
nin Başvekâlete vekâleti muvafık görüldüğüne 
dair, Riyaseti Cumhurdan mevrut telgrafname 
okundu. 

Ruznamenin 23 neü maddesini teşkil eden 
«Belediye İstimlâk Kanunu muvakkatinin ikin
ci maddesinin tefsiri hakkındaki Dahiliye En
cümeni mazbatası» nm müstacelen müzakeresine 
dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri kı

raat ve mezkûr mazbatanın Perşembe günü di
ğer mevadda takdimen müzakeresi kabul olundu. 

. 1340 C : 1 

Sayfa 
4. — Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviye

sinin tevhidi ve itibârının tezyidi ile ufak 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
(1/29) numaralı lâyihai kanuniye ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 708: 

726,729 

İzmir - Afyon Demiryolu Kumpanyasına da
ir Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin sua
line Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin verdi
ği cevap istima edildi. 

Badehu Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Beyin talep ve teklifi üzerine Ağnam Resminin 
sureti tahsili hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine ibtidar olundu. Heyeti umumiye-
si hakkındaki müzakere kâfi görülerek madde
lerin müzakeresine geçildi ve cereyan eden mü
zakere neticesinde birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü ve beşinci maddeler aynen ve altıncı mad
de tadilen kabul edildi. 

Transit ticaretinde istihdam edilen develer
den resim almmıyacağı hakkında maddeye bir 
fıkra ilâvesine dair Bayezid Mebusu Süleyman 
Suudi Bey tarafından verilen takrir nazarı 
itibara alınarak encümene tevdi ve teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci Gelse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve Ağnam Res

minin sureti tahsili hakkındaki lâyihai kanu
niyenin müzakeresine devam edilerek sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci mad
deler tadilen ve yedinci madde ile onikinci 
madde aynen kabul olundu. 

->• ^ > » « 

BİRİNCİ GELSE 

Bed'i müzakerat : Saat 1,45 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Kemal Bey (Adana), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 683 — 
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Malî sene girdikten sonra davarlarını Tür
kiye haricine çıkarmak istiyenlerin hini ih
raçta Davar Resmini defaten vermeye mecbur 
oldukları hakkında Gazianteb Mebusu Ali Ce
nan i Bey tarafından teklif olunan madde, on-
dördüncü madde olarak kabul edildi. 

İlâve edilen bu madde üzerine onbeşinci 
olan madde aynen kabul ve onaltmcı madde na
zarı itibara alman takrirlerle birlikte encümene 
iade olundu. / 

rf 17 ve 18 nci maddeler taidilen ıkalbul ve 19 ncu 
madde son fıkrası tayyedildikten sıonra - evvelki 
maddelerin ahkâmına göre tadil ve tanzim edil-

1. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin Mekâtibi Adliye muallimleri takrirlerinin 
malbaai âmirede meccanen tab'ı ve müdavimleri
nin vesaiti nakliyeden nısıf ücretle istifade ede
bilmelerine dair şifahi sual takriri Başvekâlete, 
(6/139) 

2. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin bütün 

Lâyihalar 

1. — Muzır hayvanların itlafı hakkındaki ka
nunun onbirinci maddesi mucibince İktisat Ve
kâleti Bütçesinde açılacak olan faslı mahsusa beş 
bin lira vaz'ına dair kanun lâyihası (1/441). (31u-
vazenei Maliye Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Köy kanunu lâyihası ve Dahiliye ve Ad

liye encümenleri müşterek mazbatası (1/399) 
REİS — Efendim bu kanun lâyihasının müs

taceliyetle müzakeresi hakkında encümen tarafın
dan teklif vardır. 

VEHBİ B. ('Karesi) — Efendim malûmu âli
leri gerek bu maızbata ve gerek bundan sonra ge
lecek belediye vergi ve resimleri hakkındaki ka
nun lâyihaları memleketin en ziyade alâkadar 
olduğu ve Marttan evvel memlekette tatbiki bir
çok muhassenatı dai bulunan lâyihalardır. Malû-
muâliniz memleketin teşkilâtını yoluna koyafbil-
ınek için her şeyden evvel, - cüzü ferdi olmıyan 
vücut olmıyacağı gibi köy teşkilâtı olmıyan bir 
memleketin de diğer teşkilâtı köksüz ağaca ben
zer. Binaenaleyh her şeyden evvel bütün halkı
mızın yüzde yetmişiheşini alâkadar eden ve bir-

— 684 

mek üzere - encümene tevdi oluridu. 20 nci mad
de taibiatiyle tay ve mütaakıp maddelerin numa
raları buna göre tashih edildi. Badottashih 
20 nci olan madde aynen kabul edildiği gibi 21 nci 
madde dahi aynen kaibul olunarak Pazartesi gü
nü içtima edilmek üzere celseye nihayet ve
rildi. 

Kâtip 
Reis Adana 

Ali Fethi Kemal 
Kâtip 
Siird 

Mahmud 

Türkiye'ye şâmil olmak üzere ve İstanbul'da hü
küm süren petrol inhisarı hakkında şifahi sual 
takriri İktisat ve Adliye Vekâletlerine havale 
edilmiştir. (6/138) 

REİS — Efendim, zaptı salbık hakkında bir 
itiraz var mı? (Hayır, sesleri) Zaptı saibık ay
nen kabul edilmiştir efendim. 

çok memnuniye'tisizlMeri izale edeceğine şüphe 
olmıyan bu lâyihanın Marttan evvel keısibi kaıtî-
yet etmesi memlekete enfa olacaktır. Kezalik be
lediye rüsumu ki, memlekette hepimiz ye herkes, 
her vakit, her türlü muahezat ve tenkidatta bu
lunuyoruz; iş görmüyorlar, yapmıyorlar diyoruz. 
Fakat her şeyin mayetevakka<fün aleyhi paradır. 
Para olmayınca hiçbir şey olmaz. Bu rüsumu be
lediye kanunu da, malûm uâllil eri olacağı üzere, 
gayet mutedil ve mevcut rüsumun hale ve mas
lahata göre tadilinden ibarettir. Halbuki, rüsumu 
belediyenin şimdi tam zamanıdır. Bu lâyiha kess
in kanuniyet etmelidir ki, ileride müşkülâtı mu-
cibolmasm. Bu kanuna göre müzayedat Âe mü-
nakasat yapılsın. Bunun için bendeniz müstace
liyet teklif edeceğim. Fakat müstaceliyet ruzna-
m esin deki mevaddın çıkması ancak Martı bula
cak. Ara yere bütçe de girdiğine nazaran çıkma
ları ihtimali yoktur. Şu halde bunlar için eli
mizde boş bulunan Pazar veya Salı - ki hafta or-
tasıdır, daha muvafıktır - günlerinin bu iki ka
nuna tahsisini ve bu ilki kanunun mezkûr gün
lerde müzakeresi ile Meclisi Âlinin memlekete en 
kıymetli olan bu kanunları biran evvel yapma
sını istirham ediyorum. (Doğru, kaibul sesleri) 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

2. — EVRAKI VARİDE 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nahiye 
Kanunu gibi sallanır kalır. Salı günü tahsis et
tirme ha... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey. Reye vaz'edilecek bu teklife dair mülâhaza
tım. vardır. 

REİS — Rica ederim efendim. Müsaade bu
yurunuz. Mülâhazatınızı müzakere arasında söy
lersiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar. Çok teşekkür ederim. Fakat teklif nakıs
tır. Çünkü haftada kaç gün müzakere edilmeli
dir. Bu hususta söyliyecektim arz ettiğim gibi 
nakıstır. 

2. *— Belediye vergi ve resimleri hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(1/423) 

REİS — Efendim Başvekâletten mevrut be
lediye Kanununiylc, yine Başvekâletten mevrut 
1/423 numaralı belediye vergi ve resimleri hak
kındaki kanun lâyihaları ki, encümen tarafından 
her iki lâyiha için müstaceliyet teklif olunur; 
evvel emirde bu müstaceliyeti reyi âlinize vaz
edeceğim, ondan sonra da müzakere gününü re
yinize koyacağım. 

Bu lâyihai kanuniyelerin müstaceliyetle mü-. 
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müstacıeleyetle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Efendim şimdi ruznamemiz pek dolu olduğu 
için mevcut günler zarfında müzakere' edilecek 
olursa bu kanunların tehiri ihtimali ile bilhassa 
memleketin mutazarrır olması iıhtimmli vardır. Bil
hassa belediyelerin münakaşa ve müzayede zama
nı vardır. B,inaenaleyh Salı gününün bu iki ka
nunun .müzakeresine tahsisine dair teklif var
dır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Veh
bi Beyefendi Salı günlerinin -bu iki kanuna has
rını arzu etmekle beralber Marta kadar çıkaralım 
buyurdular. Marta kadar önümüzde üç Salı var
dır. Acaba! Bu iki kanunu üç günde müzakere 
ile çıkarabilecek miyiz? 

Vehbi B. (Karesi) •— Pazara d̂ a taraftarız. 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Reis Beye

fendi! Bütçenin müzakeresine bir hafta vardır. 
Bunu bir haftaya kadar müzakere ederiz efen
dim. 

REİS — Efendim! Bütçe bugün tabı ve tev
zi olunacalkttır. Gelecek Pazartesi günü bütçenin 
müzakeresinin başlanmasına lüzum hâsıl olacak
tır. Binaenaleyh Pazar ve Salı günlerini bu iki 
kanunun müzakeresine hasretmeye dair bir tek
lif vardır. Bu teklifi reye koyacağım. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
va'z'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmişti». Binaenaleyh belediye vergi 
ve resimleri, ondan sonra da Köy Kanunu hafta
nın bu iki gününde müzakere edilecektir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Reis Beye
fendi yalnız Salı ve Pazar günleri bu lâyihalara 
hasredilmiş günler olduğu için evrakı varide 
okunmasın, çünkü evrakı varide içinde öyle me
sai çıkıyor ki, bütün günü işgal ediyor. (Doğ, 
ru sesleri) 

3, — Belediye Kanununun intacına denin, İs
tanbul Şehremaneti Kanununun, bâzı tadilât ve 
tenkihat icrasiyle Ankara'da tatbik zımmmda 
(1/440) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Encümen tarafından müstaceliyet 
teklifi vardır. Onun için müstaceliyet teklifini 
reye koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaildırsm. Müstaceliyetle müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

Binaenaleyh ruznameye alınacaktır. 
MUSA KÂzım Ef. (Konya) — Reis Beyefen

di müsaade eder misiniz? Bu kanunu da Pazar 
ve Salı günlerine koyalım. O günler bunu da mü
zakere ederiz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu kanunun da 
Marttan evvel çıkması elzemdir efendim. 

REİS — Efendim! Bu kanunun da evvelce 
kabul edilmiş olan kanunlar gibi Salı ve Pazar 
günleri müzakeresi teklif ediliyor. Bu kanun da 
Sah ve Pazar günleri 'müzakeresini 'muvafık gö
renler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edece
ğim. Muvafık görmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Muvafık görülmüştür. Bu ıkanun da Salı ve 
Pazar günleri müzakere edilecektir. 

4. — Asker firar ettirmek maddesinden Elce-
zire İstiklâl Mahkemesince bir sene hapse mah
kûm, Siverekli Molla Halil'in (4/41) numaralı 
istidası ve tâyini muameleye mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası: 

— 685 — 
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Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti askeriye çağında bulundukları 

için derdest edilen iki şahsı serbest bıraktırmak 
ve bu suretle firarlarını temin etmek maksadı ile 
jandarmalara rüşvet olarak on mecidiye vermek
le maznun ve mevkuf bulunan ve 24 Nisan 1339 
tarihinde Elcezire İstiklâl Mahkemesinde bir se
ne müddetle hapsine karar verilen Siverek'in 
Araıboğlu Kariyesinden Molla Halil hakkındaki 
evrak ledelhavale encümenimizce tetkik ve müza
kere edildi. 

Merhumun hem Affı Umumi Kanunundan ve 
hem de Firari ve Bakaya Kanununun birinci 
maddesinin hükümü sarahatinden istifade edece
ği nazarı itibara alınarak tâyini muameleye ma
hal olmadığı ve tahliyesi hakkında evrakının Ad
liye Vekâletine tevdii tensibedilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Ankara 

Ahmed Hamdi İhsan 
Âza ' Âza 

Mersin Bayezid 
Besim Şefik 

Âza 
Kastamonu 

Mahir 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlilerine vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 1339 
tarikine kadar geçen müddet zarfında müdafaai 
memleket uğrunda ika edilmiş olan efal ve ha
rekâtın cürüm addolunmıyacağı hakkındaki ka
nunun Rüsumu Istihlâkiye Kanununa mulıalif 
hareket edenlere de şümulü olup olmadığının tef
sirine dair Başvekâletten mevrud (2/195) nu
maralı teskere ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

6. — Merhum Hasan Fehmi Pasa zevcesi Ha
tice Şayan Hanımın (4/46) numaralı istida ve 
evrakına tâyini muameleye mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır, efendim : 

Riyaseti Celileye 
Merhum Hasan Paşa zevcesi Hatice Şayan 

Hanım tarafından muta ve Saıbık İ-tnnhul Mah-
kemei Temyizi Heyeti Umumiyesi hakkında şi
kayeti havi istida ile evrakı müteferriası encü
menimizce ledelmüzakere mezıbure Hatice Şayan 
Hanım tarafından ref'i istida edilen hükmün 
Mahkemei Temyizden geçerek kestbi kaıt'iyet et
tiği anlaşılmış ve Mahkemei Temyiz Heyeti Umu-
nüvesinden geçerek iktisabı kat'iyet etmiş olan 
hükümler, vacibülittıba bir esası kanunî teşkil 
ettiği cihetle tâyini muameleye mahal görüleme
miş ve mezkûr evrakın Adliye Vekâleti celilesi-
ne iadesi ekseriyetle takarrür etmiş olmakla key
fiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Neomeddin Feridun Fikri 

Âza Âza 
Ankara Kastamonu 
İhsan Mahir 
A.Z3, A.Zcü 

Konya Bayezid 
Mustafa Fevzf Şefik 

Kaziye! muhkeme iıktisabeden ilâmatm vaci-
bülittılba olduğu, Mahkemei Temyizin fevkinde 
bir maibikeme tasavvuru caiz olmadığı, Büyük Mil
let Meclis'inin Mahkemei Temyizin her hangi bir 
ilâmımı tetkik ve nakşetmek gibi bir mahkemei 
temyizi ailettemyiz menzelesine tenzili dahi mu
vafık olamıyaeağı cayi münakaşa değil ise de, 
hükmü her ne suretle kesbi katiyet etmiş bir ilâ
mın adaleti ve pek mukaddes olan hukuku şah-
siyeyi ihlâl ettiği şikâyet edildiği takdirde Adli
ye Vekâletinin tetkilkat yaparak şikâyeti vakıa
yı muhik gördüğü halde adaletin ve hakkın be-
daıhaten duçar olduğu zararını telâfi etmiyerek 
kaziyeyi muhkeme bahanesiyle adaleti mağduren 
terk etmesi hedefi memlekette temini adaletten 
ibaret olan Büyük Millet Meclisince gayrikaabili 
kaıbul olması lâzımgeleceğinden bu gibi ilâmatı 
gayriadilenin ıslahı için Adliye Vekâletine Bü
yük Millet Meclisine müracaat salâhiyeti ita 
olunması reyindeyim. 

Kâtip 
Bozok 

Mehmed Hamdi 
REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 

âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
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kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Beyin 
affı hakkında (4/155) numaralı istidası ve affı
na dair Adliye Encüme7ii mazbatası ve teklifi 
kanunisi 

REİS — Ruznameye alınmıştır. Yalnız buna 
dair bir takrir vardır: 

Riyaseti Celileye~ 

Lûtfi Fikri Bey hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatasının müstacelen ve derhal müzakere 
edilmesini tamadii mahbusiyet gibi hukuku hür-

1. — Baro Reisi Lutfi Fikri Beyin affı hak
kında (4/155) numaralı istidası ve affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası: Lutfi Fikri Beyin 
ref'i mahkûmiyetini mübeyyin lâyihai kanuniye 

Madde 1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesinden 
İstanbul Baro Reisi Lutfi Fikri Beyin beş sene 
müddetle küreik cezasına mahkûmiyetini mııta-
zammm 27 Kânunuevvel 1339 tarihli hüküm ne-
tayiei hukukiyesiyle beraber ref'edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı hükmüne 
Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Af olur ama, ref-
olamaz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Muhterem 
arkadaşlar bilmek affetmektir, diye bir söze te
sadüf etmiştim. İnsanları idare eden kavanini 
ruhiyeye ait cehlim azaldıkça bu sözde büyük 
bir hissei hakikiye olduğunu teslim etmeye baş
ladım. Mevzuubahis olan Lutfi Fikri Beyin, ken
disiyle hemzadolan bir kusuru vardır. Muhalefet.. 
Lutfi Fikri Bey, menfi ve muarız yaTadılmış bir 
adamdır. Muhalefet, daima muhalefet... Hesbe-
tenlillâh muhalefet.. Lûtfi Fikri Beyin düsturu 
harekâtını çizmiştir. Lûtfi Fikri Beyin Meşruti
yetle başlıyan hayatı siyasiyesinde daima bunu 
görürüz. Bununla beraber itiraf etmek gerekir 
ki Lutfi Fikri Bey bu muhalefeti ile beraber hiç
bir zaman şahsî ihtirasata kapılmamış, nezahet ve 

riyeti ref eden ahvale nihayet vereceğinden arz 
ve teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgud 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Beye
fendi zaten encümenin de müstaceliyet teklifi var
dır efendim. 

REİS — Encümenin müstaceliyet teklifi var
mış efendim. Hâlis Turgut Bey müstacelen ve 
derhal müzakere edilmesini teklif ediyorlar. Hâ
lis Turgut Beyin takririni reyi âlinize vaz'ede-
.ceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini de reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. Okunacak : 

nezaketini muhafaza etmiş bir adamdır. Bunu 
eski ve yeni bütün muarızları teslim ediyorlar. 
Lûtfi Bey zamanımızda bu marazı mev'lb'iA tâbi 
olmaktan geri kalmadı. Muhtelif gazetelerde Cum
huriyet hakkında vuku bulan neşriyatı kavanini 
mevzua akkâmma mima.fi olmak hasabiyle İstik
lâl Mahkemesi bihakkın tecziye etti. 

Fakat efendiler; bu adaleti tedvin itmam 
edecek bir şey vardır ki, o da Heyeti Aliyeni-
zin Lutfi Fikri Bey hakkında izhar etmiş ola
cağı büyük, geniş ve yüksek re'fet ve adalet ola
caktır. Affı; zaten cezadan müessirdir derler. 

'Hususiyle böyle müdrik, münevver şahsiyetler 
üzerinde affın tesiri daha vâsi, daha payidar 
olur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Af olursa tarafta
rız, fakat ref'i mahkûmiyet olmaz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Bendeniz 
eminim ki, Hcveti Celilenizin göstereceği bu yük
sek şefkat, rikkat, müsamahakârlık karşısında 
Lûtfi Fikri Bey kemali hicapla, rükû edecek ve 
bizden sonra asıl kendi vicdanından talebi guf
ran eylivecektir. Binaenaleyh mazbatanın af 
şeklinde kabulünü istirham ederim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Beye
fendi; esbabı mucibe mazbatasında birtakım se
bepler gösterilmiştir. Meclisi Âlinin tenviri için 
lütfen mazbatayı okut.sa.mz. Çünkü, affı değil, 
ref'i diye birtakım itirazlar vardır, o itirazlara 
cevap verilmiş olur. 

REİS — Encümen namına izahat mı vere
ceksiniz? 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 687 — 

http://mima.fi
http://okut.sa.mz


t : 99 11 . 2 . 1340 O : 1 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Hayır 
efendini; encümenin esbabı mucibe mazbatasında 
sarahat vardır. Tafsilât vardır, lütfen okunsun! 

REİS — Efendim! Encümenin mazbatasında 
bâzı izahat varmış, müsaade buyurursanız maz
batayı okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Baro Reisi olup İstanbul İstiklâl 

Mahkemesince beş sene küreğe mahkûm Lûtfi 
Fikri Bey tarafından mahkûmiyeti vakıanın ref-
ine müsaade buyurulması istirhamını havi Ma
kamı Riyasete keşide olunup İstida Encümenin
den havale, edilen telgraf nam e üzerine keyfiyeti 
Adliye Vekili Seyyid Beyefendi de hazır olduğu 
halde müzakere ve Vekili müşarünileyhin Hükü
met namına mütalâası istifsar olunduktan sonra 
müzakere edildi. 

Cumhuriyetimiz, kanunlarını tatbik hususun
da azim ve şiddeti haiz olmakla beraber icabın
da asarı şefkat ve re't'et de ibraz edilebileceğin
den ve Lûtfi Fikri Beyin hayatı mâziyesi de bu 
şefkat ve re'f e ti- izhara lâyık görüldüğünden mu
maileyhin talebi veçhile mahkûmiyeti müphemi-
yetii mebhusesiyle nctayici hukukiyesinin ref'ini 
mutazaıırmm olmak üzere berveehi âti tanzim edi
len lâyihai kanuniyenin müstaceldi kabul buyu
rulması temennisiyle keyfiyet Heyeti Um ilmiye
ye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necıneddin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Bozok Kastamonu 

Ahmed Ham di Mahir 
Âza Âza 

Konya Ankara.. 
Mustafa Feyzi İhsan 

Âza Âza 
- Mersin Bayazid 

Besim Şefik 
(Çok doğru sesleri.) 
RAGIB B. (Kütahya) — Muhterem arkadaş

lar! Lûtfi Fikri Beyin hayatı mâziyesiyle alâka
dar olacak burada hiçbir mevzu yoktur. Burada 
ismi Lûtfi Fikri olsun, ne olursa olsun, Meclisi 
Âlinin re'fet ve adaletine, iltica ederek affedil
medi mevzuuahistıir. Halbuki Lûtfi Fikri Bey, 
Meclisi Âliden re'fet ve adalet istememiştir. 
Efendiler! Meclisi Âlinin ve onun İstiklâl Mah
kemesinin de haysiyet ve şerefini düşünmemiş

tir. Doğrudan doğruya hükmün ref'ini talebet-
miştir. Hükmün ref'i re'fet değildir. «İstiklâl 
Mahkemesi hata. etmiştir; binaenaleyh bu hüküm 
merfudur.» demek lâzımdır. Adliye Encümeni
nin mazbatası ve mevaddı kanuniye, doğrudan 
doğruya İstiklâl Mahkemesine hata istinadetmek 
suretiyle... (Hata değil sesleri) suretiyledir ki, 
ret' hükmü talebediyor. Efendiler! ilet' hükmü 
için sebep mevcut değildir. (Gürültüler) Han
gi sebep vardır ki. Adliye Encümeni bu hük
mün ref'ini istiyor, caiz kılıyor? Sebep nedir? 
Binaenaleyh bu doğru değildir. Efendiler! İs
tiklâl Mahkemesi Meclisi Âlinizi temsil eden bir 
mahkemedir. Meclisi Âlinizi temsil eden bir mah
kemenin hükmü hükümdür. Ancak yine Meclisi 
Âli, re'fet ve şefkat göstererek her hangi bir mah
kûmu affedebilir. Yalnız hükmü ref'edemez. 
Efendiler, hükmün ref'i demek, İstiklâl Mahke
mesi hükmünün butlanı demektir. Bu hükmün 
esbabı h akik iyeye ademi istinadı demektir. De-
lâili mahkûmiyeti yok demektir. İstiklâl Mah
kemesi garaz etmiş demektir. Bunu İstiklâl Mah
kemesi de ve İstiklâl Mahkemesinin temsil ettiği 
Meclisi Âli de kabul etmez. Binaenaleyh efendi
ler! Bu mazbata reddedilmelidir. Bu mazbata 
reddedildikten sonra. Lûtfi Fikri Bey doğrudan 
doğruya •Meclisi Âlinin adaletine, şefkatine, re'-
fetine müracaat etmek suretiyle af talebetmeli-
dir ve bir mazbata ile affolunmalıdır. Efendiler! 
Mazbatada af değil, ref hükmü vardır. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Mazbata o 
yoldadır... (Gürültüler) 

RAGIB B. (DevamJa) — Fakat mazbata es
babı mucibe mahiyetindedir. Doğrudan doğru
ya. maddeler hükmü ref ediyor. Efendiler! Bu 
mazbata reddedilmelidir. Lûtfi Fikri Bey, hiç
bir vakit Meclisin re'fctinden, şefkatinden ümi
dini kesmesin. Meclisi Âli, daima rahm ve şef
kat ihzar eder. Kendisi 'bir af talebetsin, Mec
lis affeder. Yoksa efendiler! Sureti kafiyede ref 
hükmü, emin olunuz gerek sizi temsil eden mah
kemenin şanına ve gerekse sizin şanınıza lâyık 
değildir. (Doğru sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Et. (İsparta) — Reis 
Bey! Telgraf.namesi okunsun. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Re'fet ve 
adalete iltica etmiştir. Bunun hakkında telgrafı 
da vardır, okunsun. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Telgrafı var
dır, affını istirham edivor. 
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KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Evet, affı | 
hakkında telgrafı vardır. Re'fet ve adalete iltl- | 
ea etmiş bir surette telgrafı da vardır, bunları I 
söylemiyc lüzum yoktur. 

REİS — Encümen namına Süreyya Beye söz 
verdim. i 

RAGIB B. (Kütahya) — Af talebetmeye ! 
tenezzül bile etmemiştir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Hissiyata bo- I 
ğulma Beyefendi! 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Telgra
fı var. I 

RAGIB B. (Kütahya) — Telgrafı varsa en
cümen maddei kanuniyeyi tashih eder. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim | 
Adliye Encümeniniz esbabı mucibesinde saraha- j 
ten diyor ki Cumhuriyetimiz, azim ve şiddeti 
haiz olmakla beraber icabında şefkat ve re'fet 
ile hareket edebileceğinden ve bu lûtfu Fikri ] 
Beyin hayatı sabıkası da bu mahkûmiyetinin 
ref'ine lüzum gösterdiğinden mumaileyhin tale
bi veçhile mahkûmiyeti mebhusesiyle netayici 
hukukiyesimn ref'ini mucibolmak üzere... Bun
da istihdaf edilen şey af tır. Yani maz'batada tas
rih edildiği üzere Meclisi Âliniz hukuku hüküm-
raniyi haizdir. Ve onun kendisinden mahkû- I 
mun affına ve şefkatle muamele görmesine dair 
bir talebi bulunmasa bile, aynı şeyi yapabilece- | 
ğinden bu hakkı hükümranisini büistimal gerek J 
mahkûmiyetinin ref'i şeklinde olsun ve gerek j 
ne şekilde olursa olsun Adliye Encümeni affı 
kastettiğinden Meclisi Âli affebedilir. Mec
lisi Âliniz, mahkûmun affının şu veya bu esasa 1 
istinat etmesiyle mukayyet değildir ve encü
meni âliniz de, bu kayıttan vareste kalarak af- j 
fi istihdaf etmiştir, Yapılacak şey Meclisi Âli- J 
nin ibraz ve izharı şefkat ederek bunu affet- j 
mesidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bunu böyle ifade 
etmek lâzımdır Süreyya Bey. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Evet, I 
encümen namına bunu böyle tasrih ediyorum, 
mesele budur ve Meclisi Âlinizden Adliye En
cümeniniz, hükmün ref'ini istemiş ve sebebi 
refi olarak da hükmün adaletsizliği veya ka
nunsuzluğu gibi bir mâna da kastetmemiştir. Su
reti mutlakada affı kastetmiştir ve affı mü
nasip görmüştür. Heyeti Celileniz de affı mü-
nasip gördüğü takdirde af yapılacaktır. | 
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' AVNİ B. (Bozok) _ Süreyya Bey! Encü
men Lûtfu Fikri Bey hakkındaki İstiklâl Mah
kemesinin verdiği hüküm evrakını celbederek 
cürmün. derecesini ve şümulü hakkında bir ma
lûmat edinmiş midir1? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Encü
men İstiklâl Mahkemesi evrakını celb ve tetki-
ka lüzum görmemiştir. Çünkü esbabı af, Mec
lisi Âlinizin bilâkayıt ve şart uhdesinde tut
tuğu hukuku hükümrani cümlesinden olan hak
kı af ve ibrazı şefkatttir.- Biz, evrakını tetkika 
lüzum görmedik, görseydik o zaman benden ev
vel iradı nutuk eden hatibin mütalâası varido-
dulurdu. Biz, onu düşünmedik. Mahkûmun, 
sebebi reffolarak gösterdiği delâili muhtevi olan 
şey dahi nazarı itibara almadık. Binaenaleyh 
Meclisi Âli bu zatı sureti mutlakada re'fet ve 
şefkatine lâyık bir surette affetmelidir. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — İşte mazbatada o 
yok. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim hukukan 
ve kanunen af ile ref'i hüküm müsavi midir? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efen
dim. Af mahiyetinde ve af mânasını mutazam-
mm olmak üzere kaydı mazbatada da olduğu 
gibi şifahen de bu ciheti izah ettim, tekrar edi
yorum. Encümeninizin maksadı, haiz olduğu 
kayıtsız, şartsız hukuku hükümranisi istimal 
suretiyle mahkûm Lûtfi Fikri Beyi affetmesddir. 
Meclisi Âli bu hukuku hüküımrânîsini istimal 
ediyor. 

AVNİ B. (Cebelibereket) — Süreyya Bey. 
Beyanatı âliniz encümen namına ımıidır, yoksa 
şahsı âliniz namına mıdır? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Encü
men namınadır. 

TALÂT B. (Ardahan) — Gazetclerkle de 
gördük. Lûtfi Fikri Bey, İstiklâl Mahtoemesi-
nıin 'kendi hakkında verdiği hükmü Meclisi Âli
ye temyiz etmiştir. Biz, şimdi affetmek mev
kiinde değil, verilen hülkmü temyiz ediyor ma-
hiyetindeyiz. (Hayır sesleri) Hattâ Lûtfıi Fik
ri Beyden sorsanız böyle diyecektir. Ben bili
rini; eski aılkaJdaşıım'dır. Böyle diyecektir. O 
hatayı tashih etmek istiyorlar, diyecektir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz efendim. Za-
tıâlıiniz Meclisi Âlinin bu salâhiyetimi istimal 
edeceği 'kanaatinde bulunduğunu Lûtfi Fikri 
Beyin hangi şeyinden anladınız? 
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AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Mâ-
ruzatı mütekaddimem meyanmda, sualinizin 
cevabı verilmiş olduğu kanaatindeyim. Zira 
demiştim ki: Mahkûmun Meclisi Âlinize tarz 
ve mahiyeti müracaati ve ifadatının delaili hu
kukiye ve kanuniyesi ne olursa olsun Meclisi 
Âliniz namına bir şahsiyet olan encümeniniz 
bütün bu kuyu t ve suru tun hanlcinde Meclisi 
Alinizin haiz olduğu mutlak ve ıkayıtsız olan 
hak'kı affını istimal etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozdk) — Encü
men, niçin maddeyi bu suretle yapmamıştır. 

ALÎ SAİB B. (Kozan) — Efendim Lûtfi 
Fikri Beyin affına taraftar olmıyan hiçbir ar
kadaşımız ydktur. (Vardır sesleri) Müsaade 
buyurun Lûtfi Fikri Beyi affediyoruz. Yalnız 
Lûtfi Fikri Beyin bir telgrafı var. O telgrafta 
af talebediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen vekâlet et
miş demektir. 

ALÎ SAİB B. (Devamla) — Büyük Millet 
Meclisi ben bu zatı affettim dedi mi, demek: ki, 
o mahkûm mahkûmiyetinden te'berri etmiştir. 
Heyeti Celilenin vereceği karara göre Adliye 
Encümenine gider. Adliye Encümeni de hu-
'ktiku momnuası iade edil'mdk üzere arz eder ve 
o suretle affederiz. Yoksa bu mahkûmiyetin 
ref'i katiyen doğru değildir. Evvelâ telgraf 
okunsun. 

REİS — Müsa^e buyurun söz vermedim 
beyefendi. Lûtfi Fikri Beyin vâfıt olan müra-
caatini müşir telgrafları vardır. Okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesfoıe 
«Müddabih cürmümün vukuunda mahkemei 

nizamiyenin sa^hiyeti takarrür etmiş ve ben
deniz için iki derecei mahakimden geçmek bir 
hakkı, müktesep halini almış ilken iki ay sonra».. 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim telgraf'n okunmasını arzu 
ettiniz, fakat gürültü böyle devam ederse an
laşılmaz zannederim. (Nereden çıkartmış bu 
mı sesleri) Telgrafın okunmasına devam edi
yoruz : 

Teşekkül eden istiklâl Mahkemesine tevdiim 
ahkâmı kanuniyeye ve üssü adaletle münafi 
olduğu gibi neşriyattan dolayı gazete müdürü 
meallerinin faili aslî ve malkale sahiplerinin 
faili müşterek olması icabı kanuni olmasına 
rağmen yalnız âcizlerinin mahkûmiyeti ilmen 

ve kanunen gayri'kabili izahtır. Diğer taraf
tan hakkımdaki dâvada bütün iddialar ve mü-
dafalar münhasıran Meşrutiyet ve Cumhuri
yet meselelerine mütaallik olduğu halde mah
keme müdafaası dinlenmemiş bir husustan ya
ni arızadan dolayı kulunuzu mah'kûm etmiştir. 
Kararın ittifakla olmaması da bütün bu mâru
zâtımı müeyyittir. Meclisi Âliniz bir mercii 
âm olup her nev'i şikâyatı kabule ve haksızlık
ları ıslaha salâhiyettar olduğundan lütfen hak
kımda marularz şeraitte hüküm ve kararın 
ref'i ile icrayı adalet buyurulmasını tazarru ve 
istirham ederim. 

Hapsanei umumide 
Lûtfi Fikri 

REİS — Efendim telgraf okundu. 
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen

dim ikinci telgraf vardır. O da okunsun efen
dim. (İkinci telgraf okunsun sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun ikinci 
telgrafı da okuyacağız: 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
20 Kânunusani tarihli telgrafım muhteviya

tını tekrar istirham ve şayet Meclbi Âlinin o 
tarzda bir karar ittihazı usulüne muvafık gö
rülmezse ve ancak cezanın affı ve hukuku mem-
nuanm iadesi suretiyle adalet icrası tercih bu-
yurulursa olveçhile muamele ittihazını istida 
eylerim. 

Lûtfi Fikri 
(Şart koyuyor sesleri.) 
FALİH RTFKI B. (Bolu) — Bu Meclisten 

rica bile etmiyor. 
REŞİT Ağa (Malatya) — Usul hakkında 

söz isterim. 
HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim mü

saade buyurulursa Lûtfi Fikri Bey herkesçe 
malûm olan bir zattır, hürriyet üstadıdır. Hür
riyet esaslarını biz bu zattan öğrendl'k ve pek 
de büyük istifade ettik. 

RAGIB B. (Kütahya) — Eğer Lûtfi Fikri 
Beyin şahsı mevzuubahsolacaksa bendeniz do 
şahsımı mevzuubahsedeceğim. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Arkadaşla
rımızdan Ergani Möbusu Kâzım Vehbi Bey Lût
fi Fikri Beyin esasen muhalif bir adam oldu
ğundan bahsettiler. Belki Lûtfi Fikri Bey men
fi bir adam olabilir. Fakat Lûtfi Fikri Bey 
hiçbir zaman bu memlekete hiyanet etmiş bir 
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adam değildir. Bunu demekle beraber bende
niz İstiklâl Mahkemesini ve mukarreratmı ten-
kid edecek veya o mukarreratla Lûtfi Fikri Bey 
lehine idarei kelam veya himaye edecek deği
lim. Bu mevzuubahis değildir. Burada Lût
fi Fikri Beyin Heyeti Âliyenize müracaat ede
rek doğrudan doğruya af talebi meselesi var
dır. Bu af ya kabul edilir veyahut reddedi
lir. Yalnız nazarı dikkati âlinize çarpacak bir 
nokta vardır ki, Lûtfi Fikri Beyefendinin mah
kûmiyeti reffedilmezse yalnız af ile kendisini 
doğrudan doğruya mânevi bir Ölüme sevk ettik
ten sonra canlı bir cenaze gibi süründürmek 
kalır ki, Heyeti Âliyeniz tabiî bunu nazarı iti
bara alarak affını esas itibar eder. 

RAGIB B. (Kütahya) — Cera&nd siyasiye-
nin cürme tesiri yoktur efendim. • 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Affını 
esas itibariyle kabul ettikten sonra ilâvei mer
hamet olara'k hukuku memnuasmı iade buyu
rursanız "mesele yoktur ve bunu temenni ede
rim. 

FALİH RIFKI B. (Bolu) — Kendisi istesin. 
REŞİT Ağa. (Malatya) — Efendiler Lûtfi 

Fikri Beye İstiklâl Mahkemesi tarafından bir 
hüküm verilmiş. 

REİS — Usul hakkında söyleyiniz efen
dim. 

REŞİT Ağa (Devamla) — Usul halkanda 
söylıiyeeeğim. İstiklâl" Mahkemesi tarafından 
hüküm verilmiş, mahkeme vazifesini yapmış
tır. Heyeti Celileniz millete karşı olan şefkat 
ve re'fetini ifa öder. Onu affetmekte şeref ik
tizasındandır. Yalnız affetmenin de usulü var
dır. Usul dairesinde olmak mııvafıkı maslahat- ' 
tır. Yani nizaımnamei dahiliye muvafık olmalı
dır. Malûmuâlmiz bir hükmü Heyeti Celileniz 
ref'edemez. Ref'i demek temiz c^msk demek
tir. Çünkü reff edil irse mahkemei temyiz ma
kamında, hükmün nakzı makamında olur. 

AHMET) MAHİR Ef. (Kastamonu) — Mah-
kemei temyizden çıkmış bir iş deyidi r bu. 

REŞtD Ağa (Devamla) — Binaenaleyh bir 
af için ya Meclisi Mebusanda mebuslardan bi
risi bir töklifi kanuni yapar veyahut Heyeti 
Vekile tarafından kanun yapılır, tedbit edi
lir, ondan sonra encümene verilir. Onun üzeri
ne karar verilir. Bunda Heyeti Vekile tara
fından da teklifi (kanuni yapılmamıştır. Bey

efendiler, münasip görürseniz bunu tehir bu
yurunuz. Kendi tarafından bu af istirhamını 
havi telgraf Meclis Riyasetine verilsin, encü
mene havale edilsin encümen de 'kabul etsin, 
o suretle muamele yapılsın. Yalnız Heyeti Ce
li] enizin af taraftan olduğunu biliyorum. Fa
kat usul dairesinde olsun ve yeni bir telgraf 
versin affını tal ebetsin. Şimdi bunun için bir 
teklifi kanuni yoktur, hiçbir şey yoktur. Bi
naenaleyh Nizamnamei Dahiliye mugayiridir. 

REİS — Teklifinizi tasrîh eder misiniz? 
REŞtD Ağa (Devamla) — Efendim usulü 

dairesinde kendi tarafından affı mutazammın 
bir telgraf gelsin veyahut Meclisi Âli tarafın
dan encümene bir kanun havale edilmelidir. 
Ya Meclis âzasından biri tarafından bir teklifi 
kanuni yapılsaidi veyahut Adliye Encümeni bir 
tdklifi kanuni yapsaydı. Heyet müzakere edey
di o zaman olurdu. Falkat böyle teklifi ka
nuni burada yoktur. Encümen mazbatasını ne 
suretle tesbit etmiştir? 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — İkinci oku
nan telgraf doğrudan doğruya kendisinindir. 
Af talebediyor. Meclisi Âlinin hukuku hüküm-
rânîşinden olan affı istiyor. Doğrudan doğru
ya bu affı Meclisi Âli verir. Velev zımnen 
müracaatı bu suretle nazarı dikkate alan Mec
lisi Âlinin 'hakkıdır. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Beyefendi! 
Lûtfi Fikri Beyin telgrafı af istemiyor. Mah-
komeyi şikâyet ediyor. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz! Malatya Me
busu Reşid Ağa'nm teklifini reye koyacağım. 
Malatya Mebusu Reşid Ağa Lûtfi Fikri Bey ta
rafından usulü dairesinde bir telgraf gelmesine 
intizar olunmasını veyahut Adliye Vekâleti ta
rafından usulü dairesinde tanzim edilmiş bir 
Af kanunu lâyihasının gelmesini teklif ediyor
lar. (Bu çok uzar sesleri) (Muvafık sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim!. Bir şey arz edeyim. Ondan sonra reye 
koyunuz! 

REİS — Efendim! Usul hakkındaki teklifi 
evvelâ reye koymak mecburiyetindeyim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
usule cevap vereyim. Buyuruyorlar ki, bir me* 
bus tarafmdan veyahut Hükümet tarafından 
bir teklifi kanuni yoktur diyorlar. Encümen 
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azaları Mebus değiller mi efendim? (Handeler) 
Bir mebusun teklifi sayanı müzakere olduğu 
gibi, Adliye Encümeni 'tarafından yapılan tek
lifi kanuni de şayanı müzakeredir. 

REİS — Efendim! Ben teklifi reye koymak 
mecburiyctiridcyilm. Kabul ve ademikabul He
yeti Celilcnizin bileceği bir şeydir. Binaenaleyh 
Reşid Ağanın teklifini reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re
ye koyuyorum. Kaibul etmiyenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şimdi mü
zakereye devam olunacaktır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
mevzuubahis İstiklâl Mahkemesinin -kararı de
ğildir. İstiklâl Mahkemesi Lûtfi Fikri Bey hak
kında iyi mi karar vermiş, fena mı karar ver
miş? Bu mevzuubahis değildir. Maımafik şöy
le farz edelim. İstiklâl Ma'hkemesi şöyle bir 
karar vermiştir. Yerebilir. Fakat acaiba biz 
o 'karar balkkmda kendi şahsi kanaatimizi de 
söyletmekten memnu mu imişiz? Hayır memnu 
değiliz. Bir karar veril'miştir ve o karara iti
raz etmiyor Heyeti Umumiye. Faka't bir me
bus eikarsa kanaatim bu kararın hilâfmdadır 
derse o mebusu da hemen hıyaneti vataniye 
cıımıiyle itham ;mı edeceksiniz? 

RAGTB B. (Kütahya) — Onu ikim söylemiş 
öyle? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Rica 
ederim, hu gürültü ile olmaz. Çıkar, söyler
siniz. 

RAGTB B. (Kütahya) — Öyle şey yok. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ra-

gıb Bey patırdı ile olmaz. Çıkar söylersin. Bi
naenaleyh İstiklâl Mahkemesinin verdiği ka
rarı tenkid edece'k değil. Kati.yen karar ver
miş pekâlâ,. Fakat Meclis bir adamı affeıtmck 
için o adamın mutlaı'k rica etmesini, mutlak te
mellük etmesini katiyen kabul etmiyor. Bu 
Meclis, bir mahkûmun, ricasına temellııkuna 
'•müftekir değildir -efendiler! (Bravo sesleri, al
kışlar) Mahkûm ister rica 'etsin, ister etmesin. 
-Meclis vereceği kararda şefkat, refet göster
in dk için ricaya muhtaeolmıyan bu Meclis ka
rarını vermekte hürdür, serbesttir. 

HÜSEYİN B. (Elâzİz) — Daha aradan bir 
ay geçmedi. 

' MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
dim'simdi zannederim bu zatın cezasının ' ref 'ini 

istemeden maksadı da budur. Malûmuâl'iniz 
aflar iki kısımdır: Affı umumi olursa ceza 
affotmakla beraber aynı zamanda hukuku meım-
nuası da iade olunur. Affı hususi olursa ceza 
affolunur. Fakat hukuku memnuası iade edil
mez. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ceraimi siyasiye 
de ;böyle değildir 'beyefendi! 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Allah 
Allah be birader sen de çıkar söylersin. Sen 
söylerken biz gürültü etmiyorduk. (Devam, de
vam sesleri) Hulâsa hukuk memnuası affı hu
susi ile iade olunmaz. Faıkat bu, yine affeder
sek avukatlık yapamaz. Yani hukuku medeni
ye ve siyasiyesine mâlik olamaz. Ben zannedi
yorum ki, istirhaımatı, beyanatı bu noktaya ma
tuf olacaktır. Binaenaleyh Adliye Encümeni; 
mazbatasında da diyor ki: Biz bunun hukuku 
rnemnuasının, bilmem nesinin re f i ve izalesi 
için bu mazbatayı yazmadık ve maz'bata mu
harriri beyefendi de diyor ki, biz alelıtlak bir 
cezanın affı hakkında bir lâyihai kanuniye, bir 
mazbata teklif ettik diyor. Şu halde meseleyi 
nereden çıkarıyorsunuz? Yok hukuku memnu
ası, bilmem nesi g'ibi şeyleri nereden bulursu
nuz? Hukuku memnuasını karış ti rnı akta bir 
mâna yoktur. Demek ki Adliye Encümeni mü
racaatı vakıayı tetkikle yalnız affı hususi ka
bul etmiştir ve diğer hususa'tı ka'bul etmemiştir. 
Yani Adliye Encümeninin mazlbatası yalnız af 
masbatasıdır. Heyeti Aliyeniz de; affı hususi 
olmak noktai nazarından bu hukuku memnua-
sının; hukuku siyasiyesinin iadesine karar vere
bilir. Yoksa mahkûm ister «aman ayağınızı 
öpeyim» desin, ister demesin onun bu gi'bi söz
leri bizim burada vereceğimiz karara katiyen 
tesir edemez efendiler. Binaenaleyh hüküm He
yeti Oelilenindir. İster kabul edersiniz, isterse
niz kaibul etmezsiniz. 

REÖEB B. (Kütalhiya) — Onu kimse bek-
İömez. 

KÂZIM B. (Ergani) — Kifayeti müzakere 
hakkında ,bir takririm var Reis Beyefendi! 

EKREM B. (ıRize) — Efendim! Söylenecek 
sözler sıöyl erimiştir. Berideniz umıımiyetJe af ta-
raıfUarı bir adamamı. - Bilhassa siyasi cürümler 
'haık'kında - Yadnız şu telgrafların yazılışındaki 
ihayretıüniıi arz Gideceğim. Bu telgrafı dinlörlkcn 
Ceridenize öyle geldi ki, sariki istidad zianuamn-
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da; Cumhuriyet lehinde, hareketinden dolayı 
maıhikıeımieye sevk edilen bir zait; affı için şu su^ 
retle bir müracaatta bulunuyor. HaUbuki efen
diler! Türk Milleti dünyada baki kaldıkça, bin
lerce »ene sonra dahi ahfa'd bugünün tarihini 
oburken CufmJburiyet aleyhinde bulunduğundan 
dolayı mahkemeye giren bu zatı tahtie edecek
tir. Bu hiçbir zaman telbeddüıl edemez. Binaena
leyh şu telgrafların yazılışı hayretimi celbetti. 

REİS — Kifayeti müzakereye dair takrirler 
vardır. 

;Riyaseti Gelileye 
(Müzakere 'kâfidir. Adliye Encümeni mazba

tasının 'reye konulmasını .teklif ederim, 
11 Şubat 1340 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Gelileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vaz'ını 

teklif eyleriz. 
ıSivas Ergani 

Halis 'Turgut Kâzım Vehbi 
Riyaseti iCelileye 

'Müzakere kâfidir. Adliye Encümeninden 
teiklif »olunan birinci maddenin reye vaz'ını tek
lif eylerim efendim. 

Mardin 
Necilb 

REÖEB B. (Kütahya) — Efendim mesele
de şimdiye kadar görüşülen şelMi .nıahdudiye-
tin haricinde bir şekil lolduğu kanaatindeyim. 
Bir kere İstanbul İstiklâl Mahkemesinin İstan
bul'da verdiği Ihükümllerle ımaihikûm olan ve el-
yevim Ihapsane de bulunan İter zat değil, üç şa
hıstır. Bendeniz ibu üç zata - sıram gelir de söz 
sÖyliyeeek lokırsâm - şıâmil (bir af mazbatasının 
tânzimini talelbedeceğim. İkincisi Lütfü Fikri 
Beyin Meclisi Âdiye vulkuibulan şekli (müracaatı 
.hakkımda (gerek .her hangi bir surette Meclise 
müracaat edecek bir vatandaşın, gerekse Mee-
<lisi Âlinin mütekabil hukukunun ehemmiyeti 
noktai nazarından (bu kürsü aliden söylen/mesi 
lâzıimigelen .mühim bâzı ıesaslar olduğu fcanaa-F 

tindeyim ki, ıbu (hususta da (mâruzâtta 'buluna
cağım. Bu esasların Heyeti löelileöe müzakeresi 
için müzakerenin âdemi - kifayetine ve (müzake
reye 'devam edilmesine karar vermenizi rica 
ederim. ((Doğru sesleri) 

REİS — (Efendim! Kifayeti müzâkereyi re
yi âlinize koyacağım. 'Müzakereyi kâfi görenler 

.lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyoraım. 
Müzakerenin kifayetini kabul etmiyemler 'lütfen 
el kaldırsın. (Müzakere kâfi ıgiörülmeımiştir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim Receb Bey 
kardeşimizle tamamen hemfikiriz, Lûtfi 'Fikri 
Bey gibi yüksek irfana Ve 'ahvali cihana vâkıf 
lalan 'bir arkadaşımız Adliye Encümenince maz-
harı afföluiyor. Öte yanda teeeddüdperver, smü-' 
nevver Ankaralı İbrahim Edhem Efendi 'gibi 
-bir 'gen'cin, yatanın kara ıgfümlerinde cephelere 
ıkoşjan arkadaşlarımızın inlemesi ımuvafok ola
cak imi? İşte Receb Bey kardeşimizin teklifi 
veçhile lonun da ithalini rica ediyorum. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Yalnız o mu? 
MUSA KÂZIM E l (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar! Heyeti Celilenizin ruhundaki tema-
yülâtitan ve af için izhar ıbuyurulan teızahürat-
tan .anlıyoruım İki, affı Ikâbul ietmiyteeek pek az 
zat vardır. Yahut hiç yok gibi diyeceğim. Her
kes »affa taraftar, yalnız bir şekil meselesi ka
lıyor. Affedilmiş mi diyelim? Hüküm ref''edil
miş mi diyelim? Af ile ref'd arasındaki farkı 
kanunîyi encümen namına ıSüreyya Beyefendi 
müemelen izah (buyurdular ve mazbatada hu
kuku lâzimesi iade edilmek veyahut netayici 
hukufciyesinin ref'ini mutazamımm olmak üze
re ref'i hükmedilmiştir demekle affedilmiştâr, 
Yâlnız affı hususî mâhiyetinde olup hukuku 
tm'edeniye ve siya&iyesine ademimalikiyet ıgîbd 
- cezayı eistoanîyd affedip hukuku medeniye-
den 'mahrumiyet ısuretiyle - cezayı anâneviyeye 
duçar »olmaması ve dbedî .bir cezaya müstahak 
bulunmaması için ref'i şeklinde gelmiştir. Şim
di hu şekilde ref'i hükümde acaba İstiklâl Mah
kemesinin şahsiyeti mıâneviyesine, kararına bir 
tariz var imidir, yolk ımudur ? İstiklâl Mahkeme
si veyahut her hangi bir ımâhfceme yalnız (hü
küm vermek için teşkil edilir. Vazifesi elinde 
bulunan kanuna tevfikan ve vicdanını nazarı 
dikkata alarak verim ektir. O hüklmü vermekle 
vazifei kanuniyesini ifa etmiştir. O hüküm mak
bul ve muteber ve ımuta'dır ve bilhassa Heyeti 
Gelilenizin lüzum görerek arasından intihap ve 
îzam ettiği 'bir ımahkemenin hükmü; caiz de
ğildir veya !bu heyetin kararları muta değildir 
gibi Ibir ımütalâa dermeyan etmek bilhassa Mec
lis âzası için (kendi nefsine ademi itimad etmek 
demektir.-Güz'ü terikid ile kendi küllünü değilj 
içinden ıo heyeti tenkid 'eden kendini tenkid et-
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imiş ıdlur. Binaenaleyh -esas itibariyle lotİklâl 
/mahkemelerinin hükümleri tenkld edilse bile 
ıbâtol demek değildir. Oba oba hâdisatm .ahkâ
mı kanuniyeye ademi mutabakatı vardır, zühul 
varıdır gibi tenkidat olabilir. (Bu dünyanın her 
tarafımda vakıdır. Onun içimdir ki, mahdkim 
bir dereceli değil; (bidayet, istinaf, temyiz gibi 
derecatı mahakim .mevcuttur ve her hangi bir 
»mahkûm hukukta olsun, ticarette -olsun, ceıza-
da olsun (mafevk bir mahkemeye itirazını arz 
edeıken ^bidayet mahkemesinin kanuni tatbi
kat taki .itirazlarından ıbahsediyor ve »bu hata
lardan bahsederken ne mahkemenin şahsiyeti 
ve ne de ıbu mahkemeyi teçkll eden zatın şpihoı 
mevızuulbaıhb değildir Ibelki verilen hükmün aih-
kâmı «kanuniyeye ademi 'mutabakat ve muvafa
katini teşrih 'etmektir. Zaten 'bunu da yapmaz
sa mafevk mahkemeye gitmeye lüzum kalmaz. 
Ama mahkememin hükmü çek muvafık olabi
lir, o cevabı da ancak mafevk maıhlkeme verebi
lir. Filhakika İstiklâl mahkemelerinin hüküm
leri katidir, dereceye tabi değildir. O halde He
yeti Celilenize gelmiş .alan ımaddei kanuniye 
- telgrafın mahiyeti ne olursa olsun - af şeklin
dedir ve Adliye Encümeninde Adliye Vekili
nin ıhuzuru ile müzakere edilmiş af şeklinde 
(gelmiştir. Ama affedilmiştir (kelimesi yerine ne-
tayiei hukükiyesi mazbataya yazılmakla /bera
ber metni ikanunda ref dâhildir. Bundan mak
sat ne ise hüküm ona göre verilir. Bundan mak
sat bu adamı hapisten bilcümle hukuku mede-
niyesiyle beraber çıkarmaktır. Kelime farkın
dan dolayı fazla tenkidata da lüzum yoktur. 
Bunda ne mahkemenin şahsına* ne kararma ve 
no de hukukuna bir tariz katiyen hatırımız
dan geçmez. Bunu yaptığımız zaman kendimiz 
hata yapmışız gibi <olur. Çünkü 'mahkeme bizim 
icraımızdandır. Bizim intihabımızı haiz bir mah
kemedir. Binaenaleyh heyeti umumiyesi hak-
»kradaki müzakerenin ıkifayetiyle maddelere 
geçilmesini teklif eylerim.. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Bir ke
re gerek müracaatta ve gerek bu telgrafname 
üzerine Adliye Encümeninin yaptığı mazbatada 
ismi mevzuuıbahsoılan Lûtfi Fikri Beyin şahsi
yeti hakkında 'bâzı arkadaşlarımın ufak tefek 
ittibama ait sözlerine müşabih bâzı maruzatta 
bulunacağım. Lûtfi Fikri Bey 'bendenizce bu 
memlekette hürriyet ilk telâffuz edildiği zaman 

onun medlûlündoki kuvveti suiistimal etmiş 
olan karşısındaki kuvvetli ıbir heyete hakikaten 
mütesellidane ve cürebkârane mücadele etmiş 
bir zattır. Lûtfi Fikri Beyin ismini ilk defa o 
günden tanıyorum; Lûtfi Fikri Bey hakikaten 
memlekette /hürriyet namına ilk mücadeleyi ka-
•bul etmiş olmakla - diğer rafekai kiram.-n na
sıl düşündüğünü bilmem, fakat şahsım namına -
dimağımda hürriyete ait ilk feyiz damlalarının 
neımabulmasma ıbu zat sebebolmuştur. Fakat 
yine aynı Lûtfi Fikri Beyin Jıayatı hususiyesi-
r in temevvücatı arasında uzun totebbuatta 
'bulunmadım. Bu babta mâruzâtta bulunmak 
mevzumuzun haricindedir. Fakat son hareket
leriyle belki ıgayrişuurî olarak, belki bâzı ihti-
rasata kurban olarak, her halde sakîm bir dü
şünce ile 'memleketin hayatını, canını temin 
eden ve ımahzı inkişaf olacak en büyük esasla
ra karşı fiilen muaraza etmiş ve fiilen buna 
karşı taarruzda bulunmuştur ve bunun ceza
sını da Heyeti Aliyonizin salâhiyetini hâmil 
olan âdil mahkeme tarafından mahkûm edile
rek görmüştür. Bâzı muhterem arkadaşlar, Lût
fi Fikri Beyin isminden bahsederken muhalif, 
menfi gibi kelimeler ifade ettiler. Bendenizce 
muhalif, menfi ve buna müşabih diğer kelime
ler arasında tanınmış olan insanları şahıslar ve 
zümreler hiçbir vakit bir hükmün verilmesi ve
ya ref'i mevızuubahsolduğu zaman bu vaziyet
lerinden dolayı ayrı -bir telâkkiye mâruz kala
mazlar. (Bravo sesleri) Muvafık, muhalif, men
fi, müspet kelimeleri, bir zümreye ademi mu
vafakat ile diğer bir zümreye izafeten telâffuz 
edilmiş kelimelerdir. Vatandaşlarımız arasında 
muayyen prensiplere muvafık olan bir ekseri
yetle muhalif olan bir ekalliyet; her ikisi de 
aynı /mevkii ihtiramı /muhafaza etmek şar tiyle 
her zaman mevcudolabilir. Bir büyük ekseriye
te karşı muhalif bulunmak ve menfi olmak hiç
bir vakit bir hükmün doğru netayİci üzerinde 
ierayi tesir etmemeyi müstelzim olan evsaftır. 
Muhalifler ve muvafıklar; vatanın müşterek 
menafimden istifade edecek müsavi vatandaş
lardandır. Binaenaleyh; Lûtfi Fikri Bey hak
kındaki hüküm düşünülürken muvafık, muha
lif veya mantıki olmamak gibi hiçbir kayıtla 
mukayyet olmak şatiyen caiz değildir. Lûtfi 
Fikri Bey; bu cerimei siyaaiyeden dolayı İstan
bul'da ve hakikata mutabık olarak ve pek 
doğru olarak mahkûm olmuştur. Bendeniz 
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şahsan, (kendisinin anazharı affolunmasını bü
tün ruh ve kalbimle arzu ederim. Faıkat, muh
terem efendiler! Lûtfi Fikri Bey; bu Meclisi 
Âliye hitabedenken kendisinin af kararının bu 
(Meclisten ısdarını düşünerek bu meclise karşı 
ıhiç olmazsa lisanı tevazuun icaıbettirdiğıi veçhi
le hitaibetmemiştir. Lûtfi Fikri Bey, buna rağ
men affedilmelidir. Meclisi Âli kendisine hiıta-
bederken kendisinden af istemiyen ve fakat af
fa mütaâllik olan neticeyi; birtakım usul ve. 
ejkalo alt esbabı mucibe ile tâlisi «den bu zatı, 
bu müracaat üzerine affederse Meclisi Âlinin 
bütün millet muvacehesinde yü/ksak ve şayanı 
tevkir olan mevkii müteessir olur kanaatinde
yim. (Tabiî sesleri)ı 

Biz Lûtfi Fikri Beyi 'affetmeliyiz. Falkat 
bu müracaatı katiyen nazarı itibara almıyarak 
ve Adliye Encümeni mazbatasını tamamen ke-
enlemyekûn addederek doğrudan doğruya ken
di sinemizden çıkan 'bir kararla affetmeliyiz. 
(Doğru sesleri) Bayka türlü af taraftarı deği
lim. Bunun için bu müzakereden sonra 'bütün 
müracaat ve mazbatayı keenlemyakûn addeden 
muayyen bir kararla ve doğrudan doğruya 
Meclisi Âlinin kararını havi müstakil bir ka
rarla affolunur ve falkat şunu da arz edeyim 
ki, bâzı muhterem arkadaşlarımın bahis buyur
dukları gibi - bendeniz hukukçu olmadığım 
için etrafiyle bilmiyorum - eğer Lûtfi Fikri Be
yin affı hakkmda af kelimesinin kullanılması, 
o zatın hayatında ve vatandaşlık hukukunda 
malûl kalmasını müştekim ise behemehal af 
kelimesi istimal >olunmâk şartlyle ve fakat o hu
kuku memnuayı kendisine iade edecek bir şek
li kanunide elmalı. Yani bize teklif edilecek lâ
yiha! kanunide olmalı. Yani bize teklif edilecek 
lâyihai kanuniyede bu şerait bulunmaık üzere 
(bize gelmeli ve <ona göre hülküm vermeli ve af
fetmeliyiz. (Çcık güzel sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, kanaati âcizaneme 
gör af hususunda Meclisi Âliden istianeden 
yalnız Lûtfi Fikri Bey değildir. Bendenizin 
kanaatime 'göre İstiklâl Mahkemesi İstanbul'da 
şekli Devletin istikrarını temin, edecek muame
lâtı ve takibatı yapmak ve o zaman bütün mu
hiti Devlete iras eylediği şüphe kuvvetlerinden 
dcılayı mütehassis olan ve Devletin bekasına 
matuf olan bir gaye üzerine Meclisi Âliden 
intihaıb edilerek İstanbul'a ıgitmiştir ve orada 

yaptığı muhkemat neticesinde üç vatandaşı 
mabkûm etmiştir. Bunların içerisinde Lûtfi 
Bey, nasıl bir sebepten dolayı mazharı af ola
caksa diğer iki vatandaşı dahi aftan müstefi-
detmeliyiz. (Başkaları da var sesleri) Daha 
başkaları hafJkînda da düşünülebilir. Fakat İs
tanbul içıin bu birkaç kişi hakkında mâruzâtı
mı bu yolda serd ediyorum. Diğerlerine de şâ
mil alarak bâzı teklifler yapılabilir. Bu diğer 
iki vatandaşdan birisi Hafız İbrahim Efendi 
isminde genç ve henüz hayatın şuuru tabiisi 
hududuna vasıl 'olamamış bir vatandaştır. Bu 
hakikaten mahkeme tarafından bihakkın mah
kûm -edilmiştir. Fakat bu mevCdi mahrumiyet
ten, Lûtfi Fikri Bey haikkmda verilecek kara
ra esbabı mucibe olacak sebeplerle o çocuğun 
da affedilmesi lâzımdır. Tâki af nuru, kendi 
kalbinde ve 'bütün hayatında kendisini dürüst 
yollarda harekete sevtk etsin. 

Sonra Reis Ali Osman Efendi isminde bir. 
vatandaşımız daha vardır. O da hakikaten Mü-
dafaai Milliyomiain, Millî Kuvvetlerimizin gay-
rikanunî addedildiği bir zamanda büyük ta-
hallüikle cephelere koşmuş ve memleikete hizmet 
etmiş bir adamdır. Bu seferki mahkûmiyeti mu-
ıhiik ve meşru olmakla beraber, onu dahi tama-
miyle naili affetmek üzere aynı suretle bir af 
kararı verelim. Binaenaleyh bu suretle bu üç 
vatandaş, bu üç zat bir af çerçevesi içinde 
toplanabilir. Bu üç vatandaş şimdi Heyeti Ce-
lilenize takdim edeceğim bir takrir veçhile ev
rakı nazarı itibara alınmıyara'k doğrudan doğ
ruya re'sen Meclisi Âlinin sinesinden çıkan bir 
hissi af ifade etmek üzere müstakilen Adliye 
Encümeni bir mazbata tanzim eder ve re'sen 
buraya gelir affederiz. Teklifi âcizanemi muh
tevi takriri bir defa okuyayım. Talkrir kısadır: 

Riyaseti Celileye 

Lûtfi Fikri Bey sarih bir af istememiş, bel
ki müracaatını mahkeme ve usulü muhakeme 
hakkındaki mütâlâalarla ta l i l eylemiştir. Böyle 
muallel bir müracat üzerine yapılmış bir maz
bataya müsteniden Meclisçe af kararı vermek 
muvafık değildir. 

Diğer taraftan Lûfti Beyin Fikri Beyin ve İs
tanbul İstiklâl Mahkemesince mahkûm edilen 
Hafız İbrahim ve Ali Osman efendilerin huku
ku memmıalarının da iadelerini kâfll olacak 
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bir şekilde ve hep beraber re'sen Meclisi Âlice 
afları icabatı re'fet ve şefkatle muvafık ola-
öaktır. 

Bu esaslar dairesinde serian bir kanun lâyi
hası tanzim ile Meclise getirilmek üzere mesele
nin tekrar Adliye Encümenine iadesini arz ve 
teklif eylerim. 

11 . 2 . 1340 
Kütahya 

Recep 
(Müzakere kâfi sesleri) 
REİS — Efendim, kiyafeti müzakere hakkın

da teklifler işitiyorum. Evvelâ kifayeti müza
kereyi reye koyacağım. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın, aksini reye koyuyo
rum. Kâfi görmiyenler el kaldırsın; müzakere 
kâfi görülmüştür. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey Recep Beyin 
takriri mesaili mütekaddimedendir. Evvelâ 
onu okuyunuz. 

(Kütahya Mebusu Recep Beyin takriri tek
rar okundu) 

MAZHAR MÜPlD B. (Denizli) — Reis Be
yefendi bendeniz Recep Beyefendinin takriri
ne iştirak ediyorum. Kendi takririmden sarfı 
nazar edilsin. 

Riyaseti Celileye 

Ref'i hüküm için elimizde elhaletühâzihi 
ihtieace kâfi evrakın ademi mevcudiyetine bi
naen ref'i hüküm kaydı dermeyen edilmiyerek 
şimdilik yalnız affı cihetinin reye vaz'mı tek
lif eylerim. 

Cebelibereket 
Avni 

Riyaseti Celileye 

Baro Reisi Lûtfi Fikri Bey Meclisi Âlice 
mazharı affolduğu takdirde aynı mahkeme ta- I 
rafından bir seneye mahkûm edilen ve her halde I 
Lûtfi Fikri Beyden ziyade şayanı merhamet bu
lunan Ankaralı Hafız İbrahim Ethem Efendi
nin de bu mcyanda affını Meclisi Âlinin ûluvü 
re'fetinden istirham eylerim. 

Ardahan 
Talât 

Riyaseti Celileye 
Bir seneye mahkûm münevver ve teceddüt 

pcrver olduğuna "kaani" öldüğüm'Ankaralı Ib- | 

rahim Ethem Efendinin de kanuna ithalini 
teklif ederim. 

Menteşe 
Esad 

Riyaseti Celileye 
Lûtfi Fikri Bey Meclisi Âliden af istemiyor. 

İstiklâl Mahkemesini şikâyet ediyor. Şimdi oku
nan telgrafnamesi de bunu müeyyittir. Bina
enaleyh bir ay evvel İstiklâl Mahkemesi tara
fından mahkûm edilen Lûtfi Fikri Bey affını 
doğrudan doğruya talebettiği halde altı ay 
sonra müzakere edilmesini arz ve teklif eyle
rim. 

Elâziz 
Hüseyin 

REİS — Efendim, cümlesine şâmil ve usule 
dair olmak üzere okunan Receb Beyin takriri
ni reyi âlinize vaz'edeceğim. Receb Beyin tak-
lifini kabul edenler lütfen al kaldırsın. Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Receb Beyin teklifi kabul edimistir 
efendim. 

Evrakı varideye devam ediyoruz. 

8. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân, ümera ve 
zâbitan ve memurin ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleyi ve Cidali Milliye 
iştirak edenlerin tekaüt maaşlarının sureti he
sabını nâtık 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/197) numaralı tezkere ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9. — Mücadelei Milliye esnasında bilâ ücret 
Şarktan ve İstanbul'dan esliha ve cephane ka
çırılmasında büyük hizmetleri sebk eden Trab
zon, İnebolu, Samsun mavunacılar loncalarının 
birer kıta İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 
Başvekâletten mevrut (3/198) numaralı tezkere 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

T. B. M. M. Riyasetine 

Mücadelei Milliye esnasında bilâ ücret Şark
tan ve İstanbul'dan esliha ve cephane kaçırıl
masında pek büyük hidematı meşkûreleri 
sebkeden Trabzon, İnebolu, Samsun mavnacılar 
loncalarının birer kıta İstiklâl Mada Şasiyle 
taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut 
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20 . 1 . 1340 ve (2/234) numaralı tezkere en
cümenimizde müzakere ve tetkik edileli. 

Mezkûr mavnacılar Cidali Millinin devamı 
müddetince gayri kabili iktiham müşkülât için
de ordunun cephesini bilâ bedel sevk ve nak
letmek gibi hidematı cüzide ifa ettikleri cihet
le İstiklâl Madalyası Kanununun birinci mad
desinin «Cephe gerisinde maksadı ulvînin hu
sulü için azâmi ibrazı mesai edenler» fıkrasına 
muvafakati itibariyle mezkûr mahaller mavna
cılar loncalarına birer kıta İstiklâl Madalyası 
itası encümenimizce muvafık görülmüş olmakla 
berayı tasvip Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 
Âza 

Ertuğrul 
Rasim 

Mazbata Muharriri 
İzmit 

Mustafa 
Âza 

Cebelibereket 
Avni 
Âza 
Ordu 
Recai 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize vaz'edeceğim. Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatasını kabul et-
miyenler el kaldırsın. Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası kabul edilmiştir. 

10. — Edime Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin, Maadin Müdüriyeti TJmumiyesinin İktisat 
Vekaletinden Nafıa Vekâletine devrolunmasına 
dair (2/386) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası (Nafıa ve İktisat encümenlerine) 

11. — Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ Me
busu Cemil Beylerin, Men'i Müskirat Kanunu 
mucibince Türkiye haricine çıkarılmak üzere 

iddihar edilmiş olan müskirat ve şarapların 
tehiri imhası hakkında (2/382) numaralı teklifi 
kanunileri ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (Adliye ve Muva-
zenei Maliye encümenlerine) 

.12. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfe-
kasının, Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkında 
(2/388) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası (Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine) 

Tezkere 

1. — Belediye reis ve âzalarının idareten azli 
mucibi ahval ile maluliyetleri halinde hakla
rında yapılacak muamelenin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/J216) (Dahiliye En
cümenine) 

Takrirler 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Yu
nanistan'da Ribo zindanlarında inliyen Garbı -
Trakyalı mazlumların halâsı temenniyatına dair 
takriri (4/152) (Başvekâlete) 

2. — Rize Mebusu Esad Beyin, Mapavri 
nahiyesinde iadeten bir telgraf merkezi açılma
sı hakkındaki takriri (4/153) (Başvekâlete) 

3. — Rize Mebusu Esad Beyin, Mapavri ve 
Arhavi nahiyelerinde birer tapu kâtibi istih
damına dair takriri (4/154) (Başvekâlete) 

4. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin, İmalâtı Harbiyede çalışan mütekait 
zabıtan ile ustalara yevmiye itası hakkında olup 
3 . 9 . 1339 tarihinde Muvazenei Maliye Encü
menine tevdi olunan kanun lâyihası 'tetkikatı-
nm şimdiye kadar neden ikmal edilemediğine 
dair takriri (4/156) (Muvazenei Maliye Encü
menine) 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

REİS — Efendim İktisat Vekili Hasan Hüs
nü Bey evvelce verilmiş olan sual takrirlerinden 
bir ikisine cevap verecektir. 

Dersim Mebusa Feridun Fikri Beyin 

amelenin terfih ve faaliyeti hakkında sualine İk
tisat Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı (6/121) 

REİS — Feridun Fikri Beyin takririni oku
yoruz : 
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Riyaseti Celileye 

İstanbul'da son defa münakit umum amele 
konferansında amelenin devletçe ihmal edildiğin
den teessürle bahsolunmuştur. Meclisi Âli müta-
addit vesilelerle sınufu sâiyenin himayesi hakkın
daki fikirlerini tezahür ettirmiştir. Amelenin te
mini terfii ile bünyei içtima iyemizin bir kat da
ha tahkimi hakkında vekâletin istikameti mesai
si ve son kongrenin mahiyet ve muhassalai faali
yeti hakkında İktisat Vekili Hasıan Beyefendinin 
izahatı itasını talebederek kifayeti kendilerinden 
sual eylerim. 

22 Kânunusani 1340 
Dersim 

Feridun Fikri 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 

— Efendim İstanbul'da ahiren inikadeden amele 
konferansının maksadı faaliyeti, içtimai ınûtadol-
duğu veçhile, amele teşkilâtını ne suretle ikmal 
etmek lâzımdır. Amele menafiini icabeden ma-
kamat ve heyetler nezdinde müdafaa için ne su
retle teşkilât yapmak lâzımdır? Bu cihetleri mü
zakere etmiş ve bu müzakere meyanında Cumhu
riyetin iktisatçı ameleye teşkilât yapması, birlik 
vücuda getirmesi hususunda müsaade etmediğin
den de bahsedilmiştir. Bir kere Cumhuriyetin 
anasırı asliyesi memleketin 'hayatı içtimbiyesin
den şu veya bu değildir. Böyle bir fikir tabiî 
şayanı kabul görülemez. Bütün sunuf bilaistis
na memleketin, Cumhuriyetin temel taşları ve 
anasırı asliyesi meyanma dâhildir. Böyle bir ha
sır yoktur. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Çiftçidir. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla)— 

Saniyen amele teşkilâtı hakkında henüz mevzu
atı kanun iyemiz ikmal edilmiş değildir. Bittabi 
bizde amele hayatı henüz iptidai bir şekildedir. 
Toplu bir şekilde amele çalıştıran müessesatı sı-
naiyemiz, memleketin vaziyeti iktisadiyesi itiba
riyle kesir değildir. Memleketin her tarafında 
da münteşir değildir. Bununla beraber demokra
si cereyanlarının her yerde intişar ve taammümü 
üzerine birzde de amele hayatında bir uyanıldık 
vücuda gelmiş ve emsali memleketlerde mevcut 
teşkilâta kıyasen bâzı teşkilât yapılması da teem
mül edilmiştir. İşte bizde ilk amele birliği, ame
le cemiyeti bu müşterek arzu ve emelleri müda
faa, himaye etmek maksadiyle vücuda gelmiş
tir. Şunu arz edeyim ki, amele hayatının inki
şaf etmiş olduğu memleketlerde alelade cemiyet

ler teşkilâtından ayrı olarak teşekkül etmiş cemi
yetler vardır. Amele sendikaları ve bunların usu
lü intihabı hakkında mevzuatı kanuniler vardır. 
Bizde henüz amele birlikleri, cemiyetleri 1325 
tarihli Cemiyetler Kanununa tevfikan vücuda 
gelmektedir ve bu noktai nazardan Dâhiliye Ve
kâletinin nazarı murakabesi altında olarak ifayı 
faaliyet ederler ve onun kendisine tabidirler. 
Bittabi bu; bir boşluktur. Fakat bu boşluk de
faten dolabilecek gibi değildir. Amele hayatın
da tekâmül, bir usul ve bir kanundur. Bizde de 
amele hayatı tekemmül ettikçe biz de bunların te
kâmülüne mütenazır olarak mevzuatı kanuniye-
mizi ileri götüreceğiz. Ahiren Heyeti Celilenize 
takdim edilmiş olan mesai kanunu ile ameleye, 
yani mesaii bedeniyesi ile maişet temin eden sını
fa mahsus olmak üzere birçok esaslar nazarı iti
bara alınmış, kadın ve çocuklarla hâmile kadın
ların tabi olacakları şerait, iş mahallerinin hıfzı 
sıhhat ve emniyet hususatı, çıraklık, sâyü amel 
mukabelesi, amele ihtiyaçlarının temini, mukave-
lei müşterek esasları, amele mesaisinin ahvali sıh
hiye ve sairelerinin teftişi, amele mesai teşkilâtı 
ve hususatı saireyi ihtiva eden mufassal bir mesai 
kanunu ahiren Heyeti Celilenize takdim edilmiş
tir. Ümidediyoruz ki, bu kanun müzakere bu-
yurulur, ihtiyacata göre Heyeti Celilenizee tas-
vibedilen şekilde çıktıktan sonra amele hayatım 
ve iddialarını kanunen müdafaa edecek bir mer
cie malik olacaklardır. Bundan başka olarak asıl 
yapmak istedikleri amele sendikaları ve muhte
lif sınıfa mensup amelelerin sendikaları arasında 
vücuda getirdikleri heyeti ittihadiyeler için dahi 
Sanayi ve Mesai Müdiriyeti Umumiyesi kendisi
ne verilen esasat dairesinde bu kanunların biran 
evvel yapılıp meydana getirilmesi için faaliyetle 
çalışmaktadır. Arz ediyorum ki, yakın zamanda 
amelenin bu içtimai ve siyaset teşkilâtına ait ka
nunları da - vakit müsait olursa - yakın zaman
da teşkilât ve Sigorta Kanunlariyle birlikte He
yeti Celilenize takdim etmek mukarrerdir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Sendika Kanunu 
ne vakit gelecek Hasan Bey! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Devairi aidesince esaslı surette çalışılmaktadır. 
Hazırlanıyor efendim. 

4. — Denizli Mebusu Necib Ali Beyin muzır 
hayvanların itlafı hakkındaki kanunun tatbik 
edilmemesi esbabına dair sual takriri (6/130) 
(İktisat Vekâletine) 
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REİS — Necib Ali Bey burada mı? (Hayır REİS — İçtimai âtiye talik olunmuştur. On 
sesleri) O halde Necib Ali Bey burada bulunma- dakika, teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyo-
dığı için içtimai âtiye talik ediyoruz. rum. 

EMİN B. (Eskişehir) — Nedir? Anlıyalım. Hitamı celse; Saat : 3,30 

» a ıı mıılıCfflıgiııı» -»<#-— 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzarokat; saat : 3,40 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyon Karahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
HALİL B. (Zonguldak) — Reis Beyefendi, 

Balkan Harbinden sonra memlekete gelen mu
hacirinin aldJkları omval ve emlâklerinin gerek 
Maliye, gerek İmar Vekâletlerince yapılan va-
zıyed hakkında tahrirî bir sual takririm vardı, 
Başvekâletten: 

REİS — Takriri mi efendim? 
HALİL B. (Zonguldak) — Takrir i . Yirmi 

günden beri cevap vermediler. Rica ederim, 
cevap versinler. 

REİS — Hangi vekâletten, efendim? 
HALİL B. (Zonguldak) — Başvekâletten. 
REİS — Nizamname mucibince bir hafta 

zarfında cevap verilmesi için tekrar takibedecc-
ğlz efendim. 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bvyin 
Ağnam Reisinin sureti tahsili hakkında '2/89) 
ve Bolu Mebusu Mzhmıd Vasfi Efendi ve rüfe-
kasının ağnam tadat ve tahsilatı hakkında 
(2/243) numaralı teklifi kanunileri ve Kavanin 
ve Muvazanei Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim. Bugürikü ruznamemîzde 
Ağnam Sayım Rcomi hakkındaki Kanunun ba-
kıyei müzakeresi vardır. Malûomâliniz İG ve 
19 ncu maddelerle Baya7id Mebusu SiVeympn 
Sudi Bey tarafından teklif edilen bir takrir iti
bara alınmış, encümene gitmişti. 
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Madde 16. — Yoklama vazifesiyle mükellef 
olan tahsildarlara maaşları miktarını tecavüz 
etmemek şartı ile ve her köyün heyeti ihtiyari-
yesine de kendi sayım defterlerine nazaran ta
hakkuk edecek hasılatın yüzde ikisi misbetinde 
ikramiye verilir. Ancak ikramiye yekûnu Ihası-
latm yüzde beşini tecavüz edemez. 

Madde 19. — Tahakkuk 'eden resan'e ait es-
habma verilecek tezkerelerin tevdii tarihinden 
itibaren on gün zarfında mahallî idari meclis
lerine itiraz olunabilir. İdare meclislerinin bu 
hıısu-.ta verecekleri kararlar kcjtîdir. 

Madde 20. — Transit eşyasının naklinde is
tihdam edilen İran develerinden muameled mü-
tekabileyc tâbi olmak şartı ile Sayım Resmi 
alınmaz. Ancak dahilî nakliyatla iştigal eden
ler bu müsaadeden istifade edemez. 

REİS —• Efendim encümenden gelen onal-
tmeı madde hakkında söz istiyen var mı? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
bu maddede deniliyor ki, maaşları nisbetinde 
yüzde şu kadar mükâfat verilecek. Maaş deni
yor. Maaş aslî denmiyor. Bu hususta birçok 
münakaşaya tesadüf ediyoruz. Divanı Muha
sebat maaş denince tahsisatını nazarı dikkate 
alrrryor. Acaba encümenin maksadı nedir? 
(Maaşı aslî cesİ'cri) O halıda ya zapta geçsin ve
yahut buraya konulsun. Çünkü maaş denince 
mecmuunu da şâmil oluyor. Divanı Muhasebat-
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la dairei aidesi arasında daima münakaşa cere
yan ediyor. Şu halde zapta geçsin, veya bura
ya, kanuna koyalım. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim bâ
zı takrirler kabul etmiştik. Gerçi bu baptaki 
takrirleri encüeminin aynen nazarı itibara al
ması icabetmez. Fakat bu ikramiyenin bizzat 
halka verilmesi icabetlerken yine tahsildarlara 
verilmesinin esbabı nedir? Bunu encümenden 
öğrenmek isterim. İkincisi, 'burada köy ve ma
halle heyeti ihtiyariyesine de yine tahakkuk 
edecek hasılattan veriliyor. Tahakkukat, farz* 
edelim; 'bir milyon lira oldu. Bunun heyeti 
umumiyesi cibayet edilmedikçe nasıl tamamı 
üzerinden ikraımiye verilebilir? Cibayet edilen 
kısmın yüzde bir miktarı verilmelidir. Encüme
nin yaptığı yanlıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozoik) — Efendim 
malûmuâliniz, yoklama yapılmazdan evvel her 
kaza birtakım tmanatıka ayrılır ve oraya me
murlar ve sureti hususiye de tâyin edilen mü
fettişler gönderilirdi. Bendeniz kanunun aslın
da buna tek'albül eden maddede şöyle yazmış
tım: «Tadad defterlerinin vürudunu mütaakıp 
köyler birtakılm onanatıka tefrik ve her mmta-
kaya maliye tahsildarları ve icabında sureti 
mahsusada ağnam teftiş memurları gönderile
rek ağnam teftiş ve 'tahakkuk ettirilir.» Bun
da/ki maksadım da 'bâzı kazalar sarp arızalı yer
lerdedir. Onun için 'mevcut tahsildarların ade
di tefrik edilen manatıka kâfi gelmez. Mecbur 
olur Hükümet, hariçten de bir memur veya bir 
iki ehil adam izam etmeye. Bu maddede encü
men yalnız (tahsildarları zikretımiş'tir. Tahsil
darlara hasır, arz ettiğim, mahzuru tamamiyle 
izaleye kâfi değildir. Bendenizce «tahsildarlar 
ve ica'bında Hükümetçe tâyin edilecek memur
lar» demek lâzımgelir. Bu ımuvafilktir, zanne
derim. Çünkü bu madde yalnız tahsildarları ih
tiva ettikçe Hükümet müşkülâta mâruz kala
caktır. 

REŞİT Ağa (Malatya) — Efendim Süley
man Sırrı Beyin dediği usul bundan birkaç se
ne evvel ağnamı tadadında vardı. Hükümet lü
zum gösterirse memur tâyin eder, gönderirdi. 
Fakat tâyin edilenler kimlerdi, beyefendiler? 
Kaymakamların, valilerin hizmetçilerini, bilmem 
kimleri gönderilirdi. Bunlar muvazzaf memur 

olmadıkları için on - onbeş lira ''maktu maaş 
alırlar, (köylere giderler, «davarınızı fazla ya
zacağız, verin 'bize 'beş lira, verin bize üç lira»' 
diyerek köylüyü ızrar ederlerdi. Bu noktai na
zardan hariçten, muvazzaf olmıyan memurlar 
istihdam etmemek üzere encümen bu maddeyi 
tanzim etmiştir. Diğer şekil muvafık değildir. 
Çünkü muvazzaf memurlar vazifelerinden kork
tukları için suiistimal yapamıyor. Hariçten mu
vakkat olarak on lira ile 15 lira ile muvakka
ten gelenler, muvâkkat oldukları için her fena
lığı yapabilir. Bu kanundan ımaksaJt köylünün 
nef'ini muhafazadır. Suiistimalden kurtarmak
tır. Yine mahallî Hükümetinin reyine verecek-
seniz, teftişe lüzum görecek olursanız müfettiş 
gönderilsin. Fakat 'bunu dediniz mi? Her yerde 
valiler, kaymakamlar, meclisi idare azaları ken
di adamlarını seçip göndereceklerdir. Bu ka
tiyen muvafık değildir. Sırf tahsildar gidip 
saymalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahsil
dar kâfi gelmezse?... 

REŞİD Ağa (Malatya) — Yalnız, tahsildar
lara at yemi verilmiyor. Tahsildarlara bir 
maaş verilmesi hakkındaki kayıt bunun için
dir. Bunlar 20 - 30 gün bir köye gidecekler 
hayvanlarına yem yedireceklerdir. Hiç değil
se hayvanlarına bir yem bedeli olmak üzere bir 
maaş miktarı mükâfat verilsin deniyor. Yok
sa yeniden ayrı memurlar tâyini birçok suiis
timali mucibolacaktır. Bu katiyen muvafık de
ğildir. Maddenin aynen kalbulü taraftarıyım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
men namına söylüyorlarsa 'bendeniz sual sora
cağım. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Kendi namıma 
söylüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunda 
mahzur vardır. Malûmuâliniz yukarda bir 
madde kabul ettik. Bu maddede Mayısın bi
rinden sekizine kadar dedik. Bir kaza ne ka
dar küçük, olursa olsun taksim edilen ımanatı-
km ağnamını tahsildar tadadedemez. Binaen
aleyh, mecbur olur Hükümet, tadat dairelerini 
küçültüp tahsildarın adedini çoğaltmaya... Tah
sildara hasır doğru değildir. Sonra madde tef
sir için, yahut tadil için gelecektir. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Efendim bir ka
zada yalnız bir tahsildar yoktur. Beş - on tane 
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vardır. Bunlar mıntakalar üzerine 'taksim edil
mişlerdir. Her tahsildarın dairesi ayrı ayrı
dır bir kaza yirmi 'köyden ibarettir ve '5, 8 tah
sildarı vardır. Zaten kendi dairesi olan mın-
ta'kanm ağnamına yoklama yapacaktır, yoksa 
başka yerlerin değil. Bunun için suiistimal 
men edilmiş olur. Diğer surette memur mu
vakkat tâyin edilirse kaymakamların valilerin 
orada bulunan adamlarına para kazandırmak
tan ibarettir. Başka bir şey değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bizim 
kazalar böyle ufak değil.. (150) köyü vardır. 

REİS — Bu hususta başka söz istiyen arka
daş yok. Maddenin kifayeti müzakeresini reye 
vaz'edeceğim. Maddenin müzakeresini kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum, kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddenin müzakeresi kâfi görülmüştür. Yalnız 
Maz'har Müfid Beyin bir tadil teklifi vardır. 
(Maaşlar) yerine (Maaşı aslileri) tâbirinin ko
nulmasını teklif ediyor. (Maatahsisat sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Maatah-
sisat, maaşı asli'sekiz, on liradır. Ne çıkar? 

REİS — Mazhar Müfid Bey .o halde zatıâli-
niz teklif ediyor musunuz? (Burada yok ses
leri) 

MUSTAFA B. (Elâziz) — Maatahsisat efen
dim. 

REİS — Maatahsisat olunca, maddede bu 
daire dâhilinde tasrih edilmesi lâzımdır. Yani 
'maatahsisat denilmesi lâzımdır. Bunu muvafık 
görüyor musunuz ? 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Maatah-
sisatm ne lüzumu vardır? Talhsisatla diyelim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim ta-
hakkukattan s'onra 'mı, yoksa tahsilattan sonra 
mı verilecek? Encümen cevap vermeli. 

REİS — Ma'ddeyi -teklif edilen şekilde ba'-
dettashih okuyoruz efendim. 

Madde 16. — Yoklama vazifesi ile mükellef 
olan tahsildarlara, taibsisat ve maaşları mikta
rını tecavüz etmemek şartiyle ve her köyün he
yeti lihtiyariyesıine de kendi sayım defterleri
ne nazaran tahakkuk edecek hasılatın yüzde 
ikisi nisbetinde ikramiye verilir. 

Ancak ikramiye yekûnu hasılatın yüzde be
şini tecavüz edemez. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tahsilat
tan sonra mı verilecek; yoksa tahakkuk üzeri

ne mi verilecek. Tahakkuktan sonra vermek 
nasıl olur? Tahsilden sonra verilmelidir. 

REİS — Efendim maddeyi bu şekilde reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde bu şekil
de kabul edilmiştir. Ondokuzuneu maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 19. — Tahakkuk eden resme ait as
habına verilecek tezkerelerin tevdii tarihinden 
itibaren ongun zarfında mahallî idare meclis
lerine itiraz olunabilir. İdare meclislerinin bu 
hususta verecekleri kararlar katidir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
bu maddenin son fıkrasında (idare meclisleri
nin bıı hususta verecekleri kararlar katidir) 
cümlesi vardır. Halbuki bu gibi idare meclis
lerinin kararını tetkikat memuru olan heyette 
bulunan arkadaşlarımız bilirler k i : Böyle ağ
nam mesaili hakkında vâridolan birçok karar
ların, hilafı kanun Ve mağduriyeti 'mucibolduğu 
görülmüş ve meclisteki tetkik heyeti onları ıs
lah etmiştir. Şimdi bundan anlaşılıyor ki, 
meclis idare kararları tamamen hukuku âmme
yi temin edemiyor. Elbette bunun tetkik edi
lerek ıslah edilmesi icab'ediyor. Bu tecarüple 
sabittir. Ekseriyet itibariyle köylüye ait bulu
nacak ol'an bu hukukun katî kararlarla yapıl
ması muvafık değildir. Bu mağduriyeti telâfi 
etmek için kemafissabiik tetkik heyetinin bu 
gibi kararları tetkik etmek salâhiyetini nezet-
memelidir. (İdare meclislerinin bu hususta ve
recekleri kararlar katidir) cümlesinin tayyını 
teklif ediyorum. Çünkü tecrübe ile sabittir, 
meclisi idarelerde hilafı kanun kararlar verili
yor ve bu görülüyor. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
HALİL İBRAHİM B. (Ertuğrul) — Efen

dim, bu, yoklamalarda zuhur edecek kaçak hay
vanata aittir. Binaenaleyh meclisi idarelerin 
bu bapta bir karar vermeleri de muvafık olur 
zannmdayım. Başka bir şey değildir. Onun için 
meclisi idarelerde yanlış kararlar çıkar gibi 
endişeler katiyen varit değildir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Böyle ka
vrarlar çıkmış ve tashih edilmiştir. Birçok emsali 
vardır. 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Elde 
mevcut yoklama cetvelleri vardır. Bu cetvel
lerden fazla zuhur ettiği takdirde mutlak ka-
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çaktır. Binaenaleyh meclisi idare kararlarının 
kalması lâzımdır. 

ESAD B. (Eize) — Efendim, İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanunu mucibince, meclisi ida
re kararlarının mahalli tetkiki Şûrayı Devlet
tir. Diyorlar ki; meclisi idarenin kararları katî 
olsun, memurin muhakemata gelmesin. Bu, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun G5, 66, 
67 ve 146 ncı maddelerinde vardır. Orada hü
küm katî ve sarihtir. İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun bu maddeleri tadil edilmedikçe 
böyle katî karar vermek doğru olmaz. (O ay
rı sesleri) 

EEİS — Efendim, burada mevzuubahsolan 
kararlar - encümenin izah ettiği veçhile - yal
nız kaçak hayvanat hakkındaki kararlarıdır. 
Yoksa meclisi idarelerin verecekleri bilcümle 
kararlar değildir. Binaenaleyh bu hususta Bo-
zok Mebusu Hamdi Beyin bir teklifi vardır. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yirminci madde olarak tesbit edilen madde
nin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 20. — Transit eşyasının naklinde is
tihdam edilen İran develerinden muamelei 
mütekabil iye tabi olmak şartiyle Sayım Bes
ini alınmaz. Ancak dahilî nakliyatla iştigal eden
ler bu müsaadeden istifade edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
maddenin muhteviyatında İran devesi diye itiraf 
olunuyor. İran develerinden nasıl sayım almı
yor anlamıyorum. Mademki İran devesi imiş, 
İran Hükümeti resmini alır. Bizim memleke
timizden gelip geçtiği zaman ona, ecnebi ma
lıdır, diye müdahale etmemekliğİmiz lâzımdır. 
Kendimize ait bir deve ise tuttuğumuz yerde 
alırız. İran'ın devesinden niçin almıyor? Lüt
fen onu izah etsinler. 

HALİL İBRAHİM B. (Ertuğrııl) — Efen
dim, bunda fazla endişeye mahal yoktur. Mese
lâ İran'da bulunan İran malı kendi develeriyle 
bizim arazimize - meselâ Trabzon'a veya sair is
kelelere - geldiği zaman bittabi bizim iskeleler
de bizim olmıyan bu hayvanlardan Sayım Res

mi alamayız. Fakat mütekabil bir muamele koy
duk. Yani eğer aynı surette bize mensup de
veler dahi Trabzon'dan İran'a ait emtia ve eş
ya götürdüklerinde İran dahi aynı suretle mü
tekabil şerait ile almıyacaktır. Binaenaleyh 
bu gibi hususat ticaret mukaveleleri ile taayyün 
edecektir. Aynı zamanda bu develer transit eş
yasını nakletmeyip de bize ait dâhilde istihlâk 
edilecek emtia nakledecek olurlarsa o zaman 
Sayım Resmi alınır. O kaydımız da vardır. 

REİS — Efendim, bu, evvelce Heyeti Ce-
lileııizce nazarı itibara alınmış bir takrir üze
rine tanzim edilmiş bir maddedir. 

AHMET SAKİ B. (Antalya) — Acaba Vekil 
Beyefendi şimdiye kadar transit develerinden 
resim alınıp alınmadığı hakkında izahat vere
bilirler mi? 

REİS — Transit eşya nelkleden Iran devele
rinden resim alınır miydi, alımıaz mıydı? Bunu 
soruyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABPULHA-
LİK B. (Kângırı) — Yalnız şimdiye kadar de
ve resmi olarak Muraş, Anteb, Siverek, Ergani 
ve Trabzon'dan almışızdır. Fakat iki - üe sene
dir Trabzon'dan almamışızdır. Yani •eJki kanun 
nıusarralıtu'. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Bu. istisna 
d örnektir ki lüzum yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LİK B. (Devamla) — Hayır istisna yoktur. Ka-
'bul edilen madde 'mucibince memleketin her ta
rafında bulunan develerden resim alınacaktır. 
Arkadaşlar, burada transitte bulunan develer
den resim alınmaması için bir 'takrir verdiler. 
O takrir üzerine ancak encümen bu maddeyi 
tosbrt etmiştir. 

REİS — Maddenin anüzakereölnin kifayeti
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddenin müza-
kere.ıiiji kâfi görenler lütfen el 'kaldırsın, aksi
ni reye vaz'ediyorum. Maddenin müzakeresini 
kâfi görnıiy enler lütfen el kaldırsın, maddenin 
müzakeresi kâfi görülmüştür. Şimdi sahibi tak
riri de yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyoram. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın, madde aynen kabul edilmiştir. 

Efendim encümenden 'bir şey sormak istiyo
rum bu, yirminci madde olunca evvelce 22 nci 
madde 21 nci madde olacak ve numaralar ona-
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göre tebdil edilecek değil mi efendim? O halde 
'bundan evvel Heyeti CeMlenizin kabul ettiği 
yirminci nradde yirmibirlnel ımadde olacak ve 
yirmibirinci madde yirmikinci madde olacaktır. 
Simidi yirmiüçüncü maddenin ımüzakeresme ge
çiyoruz. 

'Madde 23. — Işhu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın, aksini reye vaiz'ediyorum. Kaibul e tmiy en
ler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 24. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarık!) — Re
is Beyefendi, Adliye Vekili de ister. 

REÎS — Adliye Vekilinin de ilâvesini tek
lif ediyorlar. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarta) — Re
is Beyefendi, takibatı ıkanuniyeden bah'solunuyor. 
Binaonaleyh 'adliyenin memuriyeti lâzımdır. 
(İdaridir sesleri) 

REÎS — Adliye Vekilinin de aynı veçhile 
memur olmasını muvafık görenler lütfen el kal
dırsın, 'muvafık görmiyenler lütfen el kal
dırsın, muvafık görülmemiştir. Maddeyi aynen 
reyinize vaz'ediyorum, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyerıler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi, birinci maddede deve mezkûr de
ğildir ilâvesini geçen içtimain nihayetimde en
cümenden temenni etmiştim. 

REÎS — Efendim kanunun heyeti umumi
yetini reye vaz'etmezden evvel söb'kûraj'tı hak
kında azadan <biri söz söyliyebilir. 

Ali Saruri Efendi birinci maddede deve ke
limesinin mevcudolmadığını ileri sürüyorlar. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Diğer mad
delere ilâve olunmuştur efendim. 

REÎS — Diğer maddede ilâve edilm'lş. Davar 
sayımı koyun, keçi, tiftik nereye konulacaktır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi, sayım zamanı Eylül müdür, Ma
yıs mıdır? Onu söylesinler ki kelime ona göre 
maddeye konulsun. 

REÎS — Encümen tarafından takdir edilen 
sayım zamanı ne zamandır ? 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDULHA-
LÎK B. (Kângırı) — Nisandır efendim. 

REÎS — O halde (Davar sayımı koyun, ke
çi, tiftik ve deve için) diyelim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim madde şöyle başlıyacak «davar sayı
mı; koyun keçi, tiftik için Nisan ve canavar 
için Eylül iptidasında» halbuki maddenin başın
daki (davar isayi'mı) ibaresi'nin aşağiûma göre 
hu doğru değildir. Onun için (Davar sayıımı) 
yerine (sayım muamelesi; koyun, keçi, tiftik ve 
deve için Ttfigan) demeli. Eğer devenin sayım 
mevsimi Nisan ise, bilmiyorum. (Nisan sesleri) 
Sonra maddenin sonunda da bir şey vardır. (îş
bu defterlere 'bir yaşından aşağı olan davar ve 
canavarlar ithal edilmez) deniyor. Bendeniz al
tıncı maddeden mülhem olarak diyorum ki (hir 
yaşından aşağı olan davar ve canavarlarla iki 
yaşından aşağı olan develer ithal edilmez) Çün
kü altıncı maddede ayrıca zikredilmek suretiyle 
iki yaşından aşağı olan develeri istisna ediyor. 
Diğerlerinin de bir yaşından aşağı olanlarını 
istisna ediyor. 

MUSTAFA B. (Elâziz) — O da doğrudur. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Efen

dim, bendeniz kanunun baş tarafının müzakere
sinde bulunmadım İstanbul'daydım. (Davar sa
yımı diyorlar. Benim davarlarımda deve yoktur, 
domuz yoktur. Davar yalnız keçi, koyundur. 

REÎS — Efendim. Ali Süruri Efendi-in tek
lifi veçhile (Davar sayımı) yerine (sayım mu
amelesi) yazmak muvafık mı? 

SADIK B. (Karahisarı 'Sahib) — Neyin sa
yımı? 

REÎS — Sayım muamelesi efendim. Deve 
için şu tarihten sayım muamelesini muvafık gö
rüyorsunuz değil mi efendim? İtiraz eden var 
mı? (Hayır sesleri) O halde (Sayım muamelesi 
koyun, 'keçi, tiftik, deve için) 'diye ilâve etmek 
lâzım. Buna da itiraz eden var mı? (Hayır ses
leri) O halde hu suretle tashih olunmuş tur. Di
ğer cihetten son fıkrada (îşbu 'defterlere bir ya
şından aşağı olan davar ve canavarlar ve iki 
yaşından aşağı olan develer ilâve etmek iora-
bediyor. Encümen buna muvafakat ediyor mu? 

HALİL B. (Ertuğrul) — Muvaiık efen
dim. 

— 703 — 



î : 99 11 . 2 1340 C : 2 

EEÎS — Muvafık, pekâlâ. 
ALÎ SÜRURİ Ef. (Karaihisan Şarki) — Re

is Beyefendi, kanunun serlevhasını da tashih 
etmek lâzımdır. 

REİS — Edildi «fendim. Sebkûrapta ait 
tahsisattan sonra madde şu şekilde almıştır: 

Madde 1. — Sayım muamelesi, 'koyun, keçi, 
tiftik ve deve için Nisan ve -canavar için Eylül 
ihtidasından itibaren >onbeş 'gün 'zarfında sureti 
mahsusada tab ve tevzi ve davar sahipleri ta
rafından imza, imaım; muhtar heyeti ihtiyari-
yece tasdik olunan köy ve 'mahalle namına mü-
rettep defterlere kaydedilmek suretiyle icra 
olunur. îşbu defterlere bir yaşından aşağı olan 
davar ve canavarlar ve iki yasından aşağı olan 
develer dâhil edilmez-

ALİ iSÜRURİ Ef. '(Karahlsan Şarki) — 
Maddenin içinde (Davar sahipleri) vardır, yal
nız ve sahipleri) olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. .((Bozok) — O halde 
benim maddemi niçin kalbul etmediniz? 

REİS — Efendilm, bir teklif vardır. Maddede
ki (Davar sahipleri) cümlesinden (davar) keli
mesinin kaldırılarak oraya bir (ve) ilâvesiyle 
(ve sahipleri) şeklinde olmasını teklif ediyor
lar. Muvafık mı? (Muvafık sesleri) o halde bu 
suretle madde tadil edilmiştir. Kanunun sebkû-
raptı hakkında başka tahsisat var mı efendim? 

Bir mebus - Serlevhası vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — (Davar, 

deve resmi kanunu) diye geçen i'ç/timada 'kabul 
edildi, tashih edildi efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Kastamonu) — Sayım 
kanunu kestirmedir efendim. 

HACİM MUHİTTİN B. (Giresun) — Yal
nız (sayım kanunu) demek kâfidir. 'Sayım ke
limesi memlekette matuf bir kelimedir. Hayva
natın tadadedilmesine ve lâzımıgelen resmin alın
masına delâlet eder. 

REİS — Efendim kanunun unvanı (Sa
yını kanunu) -olarak teklif ediyorlar. Reyi âli
nize koyacağım. '(Sayımı Kanunu) serlevhasını 
kalbul edenler lütfen el kaldırsın, aksini neye 
va/z'ediyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kanunun unvanı (Sayım Kanunu) olmuş
tur. Kanunun heyeti umuimiyesini tâyini esa
miyle reyi âlinize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) - - Efen
dim resim değişmemiştir. Yalnız kanun yapıl
mıştır. 

REİS — Deve resmi vardır efendim. 
Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey 

puslası vereceklerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 
21 nci madde müzakere edilmedi, zannederim. 
(23) Kânunusani 1303 ve 1 Kânunusani 1320 tarih
li ağnam talimatnameleri mülgadır.) Bu madde 
müzakere edilmemiştir. Bendeniz hatırlıyamıya-
rum. 

REİS — Efendim, yirmiikinci madde olarak 
müzakere edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. {Bozok) — Yani bu
raya geldi, müzakere talik edildi. 

REİS — Reyini istimal etmemiş âza varsa 
lütfen ibiran evvel reylerini istimal buyursun
lar ; âra istihsali muamelesi hitam bulmuş -
tur. 

Neticei arayı arz ediyorum. Reye iştirak 
eden azanın adedi 135 olduğu için muamele ta
mam değildir. 126 kabul, 8 ret ve 1 müstenkif 
vardır. Kanun ikinci defa reye vaız'edilecek-
tİ!'. 

SÜLEYMAN iSIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi bu husus hakkında mâruzâtta bu-
lunmaklığıma müsaade buyurur, musunuz? 

REİS — Neye dair efendim? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (©ozok) — Bu hu

susta efendim, rey istihsali hakkında. 

REİS — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 

malûmuâliniz nizamname mucübince âra üç su
retle ihtihsal edilir. Reyi işari, reyi aleni, reyi 
hafi... Reyi aleni; isim okunmak ve kabul ve ret 
lâfzının telaffuzu ile, yahut kürsüde mevzu bu
lunan kutulara reyini koymak suretiyle ohır. 
Şimdi biz reyimizi kutuları dolaştırmak sure
tiyle kutulara bıraktık. Eminim ki Mecliste ek
seriyet vardır, arkadaşlar. Bu suretle nisabın 
'olmadığı anlaşıldı ve şu muamele yarma kal
dı. Yarın reye konulduğu <za;man âranm adedi 
her ne olursa olsun muteberdir. Çünkü 'nizam
name sarihtir. Fakat ibugün nisabı müzakere 
yok ki yarın muteber olsun. Binaenaleyh böy
le tâyini esamiyle reye konacak şeylerde bebe
ni a hal isim okunmak ve ret veya kabui denil
mek suretiyle izharı rey etmek veyahut hiza at 
gelip huzurda koymak şarttır. Bunun için, âra
nm mâruzâtım dairesinde istihsali icabıeider. 
'Çünkü yarın âra ne suretle tecelli ederce etsin 
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•müzakere nısabsız olduğu için muteber adde
dilmez. Müzakerede ise nisap olmadığı şimdi 
sabit oldu. 

RElS — Efendim nisabı müza'kerenir olma
dığı tahakkuk etmiştir. Yalnız bu kanuna işti
rak eden âza 135 olduğu için muamele tamam 
değildir. Mecliste ekseriyetin olduğuna şüphe 
yoktur. Yani ekseriyet vardır demek istiyorum 
ve derhal yoklama ile ekseriyeti tâyin edebiliriz. 
Buyurduğunuz gibi bir muamele de yoktur. 
Nizamname sarihtir. Kabul edenler be\az rey 
varakası vereceklerdir. Kabul etmiyenlev kırmı
zı vereceklerdir. Ve bu suretle âra toplanacağı
na dair nizamnamede sarih kayıt vardır. 

SADIK B. (Karahisan Sahilb) — Takibedi-
len usul muvafıktır Reis Bey. 

REÎS — Burada bulunanların da her hangi 
bir kanun hakkında rey vermeye mecburiyet
leri yoktur. Bu itibarla müzakeremize devam 
ediyoruz. 

3. — Yeniden inşa edilecek hapsaneler ma
sarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen üç yüz bin 
liranın senei haliye bütçesine vaz'ı ve sarf edil-
miyen miktarının senei âtiyede sarfı hakkında 
(1/236) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded: 2770, 6/2895 
16 . 9 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Yeniden inşa edilecek hapsaneler masarifi in

şaiyesi için tahsisi lâzımgelen 300 000 liranın 
senei haliye bütçesine vaz'ı ve sarf edllmiyen mik
tarının senei âtiyede sarfı hakkında Dahiliye Ve
kâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
16 . 9 . 1339 tarihli içt;maında Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden kanun lâyihası iktisabı kanuniyet 
eylemek üzere lef fen takdim kılınmıştır.. Müsta
celiyet karariyle müzakere için iktizasının ifa 
Duyurulmasını müstelhimdir efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Hapsane binalarının elyevm bulunduğu hali 
müessife nihayet verilmek üzere bunlardan bir 

kısmının tadil ve tevsii suretiyle bulunduğu ma
halli hapsane ihtiyacından vareste kılacak bir 
hale ifrağ etmek ve bir kısmını da müceddeden 
inşa eylemek zaruri olmakla öteden beri icra edi
len tetkikat neticesinde lüzum ve ihtiyaca göre 
projeler ihzar edilmiştir. Bu projelerin tatbiki 
için bittecrübe sabit olduğuna göre mahkûminin 
inşaatta istihdamları ile hem sâyi amelden isti
fade, hem de mahkûmin arasındaki atalet izale 
olunmak gibi fevait istihsali kabil olacağı anlaşıl
dığından her türlü iktisada riayet edilmek ve âza
mi mesai mahkûmin tarafından temin olunmak üze
re işbu inşaatın icabı veçhile icrası ve bir taraftan 
da mahkûmin arasında sâi ve isbisalât çoğalarak 
hapsanelerin bir kısım masrafını kendi içinden 
çıkarabilmek edasını takibetmek üzere yeniden 
inşa edilecek kürek merkezlerinin mütemadi sâyi 
amel.n ifasına müsait sahalarda ve merkeziyeti 
itibariyle her tarafa müvaridesi kolay olan me-
vakide tesis etmek esası kabul edilmiş ve öteden 
beri takibolunan ve şimdiye kadar fevaidi külli
ye husule getiren mesai takibedilmek mecburi gö
rülerek bu hususun hızla husule çıkması için se
nei haliye Dâhiliye Bütçesine üçyüzbin liralık 
tahsisat vaz'ı için bir lâyihai kanuniye tanzim 
ve takdim edilmiştir. Lâyihai mezkûrede tahsi
si talebedilen meblâğ hapsaneler inşaatı umumi-
yeslnin derece derece tevsii itibariyle bir kısım 
masraf mukabili olup meblâğı mezburun kâffesi 
bu sene zarfında sarf edilmek; fennen ve inşaatın 
seyri tabiîsi itibariyle kabil olamıyacağmdan bun
dan kalacak bakiyenin senei âtiyede temini sarfı 
için ayrıca maddei mahsusa olarak lâyihai kanu-
niyeye dercedilmiştir. 

Şu halde hapsaneler inşaat tahsisatı olarak 
İta edilecek mebaliğin hesabatı ayrıca ve mütesel-
s'len tutulmak ve sarfiyat ile yapılan işlerin mik
tarı dalma kontrol edilmek kabil olacaktır. Bu 
suretle mübadele edilecek olan mesai pek karip 
bir müddette inkişaf ederek memleketin en bü
yük bir ihtiyacı olan hapsane binalarının mem
leketimizin hal ve ihtiyacı ile mütenasip ve asri 
bir şekilde vücut bulması temin edilecektir. 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Müceddeden inşa edilecek hap
saneler masarifi için 1339 senesi için dâhiliye 
bütçesinin - 156 - faslına üçyüzbin lira tahsisat 
konulmuştur. İşbu tahsisatın senei mezkûre zar-
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fmda sarf edllemiyen miktarı bin üçyüzkırk se
nesi zarfında dahi sarf olunacaktır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyüllcradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dâhiliye 
ve Maliye vekileri memurdur. 

1 6 . 9 . 1 3 3 9 

İcra Vekileri Heyeti 
'Reisi 

*;.'" Ali Fethi 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyit 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Yeniden inşa edilecek hapsaneler masarifi 
inşaiyesi için .1339 senesi Dahiliye bütçesinin 
156 ncı faslına 300 000 liranın vaz'ma ve bu 
•meblâğdan sarf olunamayan kısmının 1340 sene
sinden sarf edilebilmesine dair Heyeti Vekileden 
gelen lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe lâyiha
ları mütalâa ve tetkik olundu. 

Hapsanelerimiz elyevm pek müessif bir hal
de bulunduğu ve biran evvel icabatı sıhhiye ve 
fenniyeye muvafık hapsaneler inşası emri zaru
ri olduğu cihetle lâyihai kanuniye aynen kabul 
edilerek müstaceliyet kararı ile müzaekresi Heye
ti Umumiyeye arz olunur. 

24 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan 

Reşat 
Kâtip 

Konya 
Fuad 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

Mazbata Muharriri 
Gazla nteb 

Ali Cenani 
Âza 

Mersin 
Niyazi 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Trabzon 
Şefik 

Aza 
Giresun 

Âza 
Gazla nteb 

Ahmed Remzi 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Musa Kâzım 

REŞİD Ağa (Malatya) — Encümen mazba
ta muharriri izahat versin. (Hacet yok sesleri) 
(Maddelere sesleri) 

REİS — Efendim, bâzı arkadarlar madde
lere geçilmesini teklif ediyorlar. (Kabul ses
leri) Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
den sarfınazar ederek maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini de re
ye koyuyorum efendim. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın, maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir efendim. 

Yaniden inşa edilecek hapsaneler masarifi için 
1333 senesi Bütçesine üçyüz bin lira tahsisat 

konulmasına dair Kanun 

Madde 1. — Mücadddden inşa edilecek hap
saneler masarifi için 1339 senesi Dahiliye Büt
çesi - yüz ellialtı - faslına üçyüzbin lira tahsisat 
konulmuştur. İşbu tahsisatın senei mezkûre 
zarfında sarf edilemiyen miktarı 1340 senesi 
zarfında dahi sarf olunacaktır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim, bendeniz 

Maliye Vekilinden ve Muvazenei Maliye Encü
meninden şunu sormak istiyorum ki, bu para 
1339 Bütçesine konuyor. Yani demek oluyor ki 
bu para şimdiye kadar sarf olunmamış, bun
dan sonra sarf olunacak. 1339 senesinin hitamı
na ondokuz gün kaldı. Şimdi bu kanunu çıka
rıp da hangi senede sarf edeceklerdir? Bende
nize kalırsa bu 1340 Bütçesine girmelidir. 1339 
senesine konulunca ne fayda hâsıl olacaktır? 
İktisabı kanuniyet edinceye kadar 1340 senesi 
gelecek. Buna dair lütfen izahat versinler do 
tenevvür edelim. 

REİS — O halde efendim, Muvazenei Mali
ye Encümeni lütfen izahat versin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bu ka
nun, çoktan beri encümendedir. Buyurduğu-
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nuz pek doğrudur. 1339 senesi mürur etmek
teyken 1339 da sarf etsin, edemediğini 1340 da 
sarf etsin, ne demek? Beyefendiler, 1340 Büt
çesinin çıkmasına daha lâakal iki ay ister. Bun
dan daha evvel de olmaz zannederim. Halbuki 
bu müddet zarfında hapsane müdüriyeti bir 
istihzarat devri yapacaktır. 1340 Bütçesi çıkın
caya kadar bu istilızaratı yapmak ve boş kalma
mak için 156 ncı fasla konulan paradan sarf 
edilebileceğini edecek, edemediğini de 1340 ta 
edecek. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Edemez.. 
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Tabiî ede

mez. Biz de onun için bu istihzarat devresinde 
boş kalmamak için ettiğini eder, edemediğini 
de 1340 da sarf eder, dedik. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Bu üçyüz bin lira 
nerelende inşa edilecek hapsaneler içindir? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Onun' 
hakkında Hapsaneler Müdürü Umumisi izahat 
verirler. 

HAPSANELER MÜDÜRÜ UMUMİSİ EF-
DALÜDDİN B. — Efendimiz, talebedilen para 

üçyüz bin liradır. Üçyüz bin liranın ne kadar iş 
yapacağı efendilerimizce malûmdur. Bugün en 
büyük ve mübrem ihtiyacımız kürek mevkileri-
dir. Hapsanelerde izdihamı tevlideden ve tulü 
müddet oralarda yatmaya mecbur olan insanla
rın daha iyi disiplin altında bulundurulmasını 
temin etmek üzere kürek mevkilerine ihtimam 
etmek lâzımgelir. Binaenaleyh memleketimizde 
kürek mahkûmlarını bir araya toplıyarak Hapsa
neler Nizamnamesinin iktiza ettirdiği mevaddı 
yapabilmek üzere dört mmtakada dört kürek 
mevkii tesisine teşebbüs olunacak. (Nerede ses
leri) Bir kere Sinob kürek mevkiidir, bir de 
Anadolu'nun vasatisi olduğu için Konya'da ya
pıyoruz. Sonra vilâyatı şarkiye içinde Diyar-
bekir muhitinde yapıyoruz. Sonra, başlanılmış, 
kuvvei karibeye gelmiş, temelleri çıkmış birta
kım binalarımız mevcuttur. Bu binaların ikmali 
inşaatına sarf edeceğiz. (Nerede sesleri) 

BESİM B. (Mersin) — Reis Beyefendi, kü
rek mevkileri dört yerde olacağı beyan Duyu
ruldu. Halbuki üç söylediler. 

REİS — Sonraki izahatı daha muteber ol
mak lâzımgelir. 

HAPSANELER MÜDÜRÜ UMUMİSİ EF-
DALÜDDİN B. (Devamla) — Şimdi efendim, 

üç yerdedir. Sinob, Konya, Diyarbekir'dir. 
Sonra efendim, Ankara'da Merkezi Hükümet 
Hapsanesinin ne vaziyette olduğunu biliyoruz. 
Burada her halde bir Merkezi Hükümet Hapsa-
nesi vücuda getirmek lâzımdır. Sonra efen
dim, Bursa'da mükemmel bir hapsane vücuda 
getirmiştik; Yunanlılar bunu yakmışlardır. Bu
nu inşa edeceğiz. Duvarları. ve saireleri tama-
miyle duruyor, sonra Eskişehir ve Karesi'de iki 
binaya mübaşeret etmişiz. Bu binaların temel
leri çıkmış, birinci katları yapılmış ve bu bina
ların inşaatını halelden siyanet etmek üzere 
bunların devamı inşaatına mecbur olduk. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — YozgaoV-
da da başlanılmış ve natamam kalmış bina var
dır. 

HAPSANELER MÜDÜRÜ UMUMİSİ EF-
DALÜDDİN B. (Devamla) — Evet, natamam 
Yozgad bir, Eskişehir iki, Karesi üç, buralar
da natamam binalar vardır. Fakat bu binala
rın masarafi bu üçyüz bin liranın içinden; siz 
de bilirsiniz ki temin edilemez. Sonra, memle
kette 397 hapsane mevcuttur. Bu 397 hapsane-
nin 320 tanesi kaza hapsaneleridir. Bunlara bü
yük bir ehemmiyet atfetmeye imkân yoktur. 
Binaenaleyh Meclisi Âlinin vereceği tahsisat ile 
memlekette en lüzumlu olan yerleri en evvel 
yapmak ve inşaat ve ameliyata bu suretle devam 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu şekilde devam et
mek lüzumuna karar verilmiştir. Bu şekilde 
yapmak orzu ediyoruz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Beye
fendi! Bir sual soracağım. Ergani hapsanesi 
kürek mevkiidir ve binlerce lira sarfiyle vücuda 
ıgelmılş gayet mükemmel ve mazbut bir hapsane-
dir. Şimdi tamire muhtaçtır, haraptır. Bunun 
için bir şey ayıracak mısınız? 

HAPSANELER MÜDÜRÜ UMUMİSİ EF-
DALÜDDİN B. — Bu 156 ncı fasıldan maada 
hapaaneier masaulfi tamiriyesi diye ayrıca bir 
fasıl vardır ki, tamirat masarifini oradan sarf 
edeceğ'ım. Binaenaleyh Ergani Hapsanesinde 
keşif vâridolduğu takdirde oradan da tamirat 
yapılabilir. Kabildir, bu paraya dokunmadan. 

NACİ B. (Elâziz) — Kürek mevkiinin biri
ni Diyarbekir'e vereceğinize Ergani'ye verseniz 
daha iyi olur. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini 
teklif ediyorlar. Mustafa Bey! Söyliyecek misi
niz? 
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MUSTAFA B. (Elâziz) — Efendim, bende
niz Elâziz için söyliyeceğim, Vilâyatı Şarkiye-
den gelecek olan adamların tabiî havası güzel 
bir mevkide kalmaları daha muvafık gelir. On
dan dolayı Elâziz'i tercih etmelerini teklif edi
yoruz. 

REİS — Efendim! Bu kanuna taallûk eden 
bir mesele değildir. Kanunuun suveri icraiyesine 
mütaalliktir. 

Efendim! Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. Maddeyi ay
nen reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

HÂLİS TURGUT B. (Sivas) — Reis Beye
fendi! icrayı ahkâmına, olacak. 

REİS — O ne demek? (Hepsi o demek ses
leri) Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde ka
bul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini 
yoklama suretiyle tâyini esamiyle reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Kanunu kabul edenler kabul, 
kabul etmiyenler ret cevabiyle reylerini verecek
lerdir. 

(Esami okunmak suretiyle reyler tesbit edil
di.) 

REİS — Burada hazır buîunmıyanlarm 
isimleri bir defa daha okunacaktır. 

(Hazır buîunmıyanlarm esamisi tekrar 
okunmuştur.) 

REİS — Efendim! İstihsali âra hitam bul
muştur. Neticei arayı arz ediyorum. Reye iş
tirak eden âzanm adedi (151), (150) kabul, 
(1> ret vardır. Bir rey de istihsali âra hitamı
nı mütaakıp verildiği için ihracedilmiştir. Ka
nun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

4. — Evrakı nahdiyenin şeraiti tesviyesinin 
tevhidi ve itibarının tezyidi ile uf ah paraya olan 
ihtiyacın tehvinine dair (1/29) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim, Evrakı nakdiyenin şe
raiti tesviyesinin tevhidi ve itibarının tezyidiy-
le ufak paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/29) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatasının müzakeresine geçiyo
ruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 20.8.1339 

6/2499 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Evrakı nakdiyemizin şeraiti tesviyesinin tev

hidi ve itibarının tezyidiyle ufak paraya olan 
ihtiyacın tehvinine dair tanzim ve İcra Vekil
leri Heyetinin .19 . 8 . 1339 tarihli içtimamda 
Meclisi Âliye şevki takarrür eden lâyihai kanu
niye iktisabı kanuniyet eylemesi ma'razında 
takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Evrakı nakdiyemizin şeraiti tesviyesinin tev
hidi ve ufak paraya olan ihtiyacın tehvinine 
dair Heyeti Vekileden gelip encümenimize ha
vale bııyurulan lâyihai kanuniye, memuru mah
susu hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 

. olundu Lâyihai kanuniyenin birinci ve ikin
ci maddesi varidat getiren emlâki emîriye hâsı
latı umumiyesinin bir tarafa sarf edilmeyip 
bankalarda tenmiyesi ve hâsıliyle her sene iki 
milyon liralık evrakı nakdiyenin imhasına dair 
olup masarifi Devletten bir kısmı için varidatı 
Devletten bir kısmmm tahsisi caiz olmadığın
dan sarfınazar, emlâki milliyenin sureti idare
siyle müsmir bir hale ifrağı için elyevm Mali
ye Vekâletince tetkikat icra edilmekte olduğu 
ve esasen evrakı nakdiyemizin sureti itfasının 
düyunu umumiye mesailinin hitamında tesbiti 
muvafık bulunduğu cihetle lâyihai kanuniye
nin birinci ve ikinci maddelerinin, memuru 
mahsusunun talebi veçhile tayyı encümenimizce 
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de muvafık görülmüştür. Her taraftan ufaklığa 
büyük bir ihtiyaç mevcudolduğu gibi ufaklık 
evrakı nakdiyemiz hakikaten pek fersudeleşmiş 
ve kirlenmiş bulunduğundan ve memaliki mü-
temeddıinenin hemen ekseriyetinde ufaklık için 
meskukâtı madeniye darbedilmiş olduğundan 
bunların darbedilccek meskukâtı madeniye ile 
mübadele suretiyle meydanı tedavülden kaldı
rılması muvafık bulunduğu cihetle bu hususa 
dair üçüncü ve dördüncü maddeler birinci ve 
ikinci maddeler olacak aynen kabul edilmiştir. 
Kıymeti itibariyesi beşyüz bin liralık mesku
kâtı madeniye darb ve ihracı memleketin ufak
lık ihtiyacını temine gayrikâfi bulunmasına bi
naen memuru mahsusunun talebi veçhile bu 
miktarın iki milyon liraya kadar iblâğına Ma
liye Vekâletine salâhiyet itası muvafık görül
müş ve beşinci madde üçüncü madde olarak ona 
göre tadil edilmiştir. Meydanı tedavülde yedi 
tertip evrakı nakdiyemiz mevcudolup bunla
rın halen muhtelif tertiplerde itibar edilmesin
de bir fayda mutasavver bulunmadığı cihetle 
cümlesinin bir tertip addine dair olan altıncı 
madde dördüncü madde olarak aynen kabul 
olunmuştur. 

Tedavülü 1337 senesi nihayetine kadar tem-
didedilmiş olan gümüş, bakır meskukâtı mağ-
şuşenin ufaklığa ihtiyaç bulunduğu bir zaman
da meydanı tedavülden ref'inc mahal olmadığı 
gibi beynelhalk esasen mütedavil bulunmasına 
binaen memnuiyetin ref'i muvafık görülmüş ve 
yedinci madde beşinci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Darb ve ihracedilecek ufaklık meskukât için 
muktazi madenin mubayaa ve celbi ve masarifi 
sairesinin ifası için (300 000) liraya lüzum bu
lunduğu anlaşıldığından meblâğı mezburun bu 
sene sarf edilemiyen kısmı senei âtiyede sarf 
olunmak üzere 1339 senesi Maliye Bütçesinin yet
mişinci faslının ikinci meskukât darbı için 
mubayaa olunacak bronz esmanı maddesine tah
sisatı munzamma suretiyle ilâvesi tensibedilmiş 
ve bu husus için iki madde ilâve olunmuştur. 
Encümenimizce bu suretle tadilen tanzim kılı

nan lâyihai kanuniye Heyeti TJmumiyeye tak
dim kılındı. 

15 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Mebusu Gazianteb 

Reşad Ali Cenani 

Kâtip 
Konya 

Fuad 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Sivas 
Rasim 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 
Mersin 
Niyazi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Âza 
İzmir 

Şükrü 

Hükümetçe teklif oluncu lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Evrakı nakdiyenin peyderpey, 
tedavülden ref'i ve itfası için her sene Düyu
nu Umumiye bütçesinde açılacak faslı mahsusa 
ki milyon liralık tahsisat vaz'olunacaktır. Va

ridat getiren emlâki e miriye hasılatı umumiyesi 
bir tarafa sarf edilmeyip bankalarda tenmiye 
olunarak salifüzzikir iki milyon liralık tahsi
sata mahsuben imha edilecektir. Hasılatı mez-
kûrenin ademikifayesi halinde noksanı emvali 
umumiyeden ikmal ve fazlası senei âtiye itfa 
tertibine ilâve edilmek üzere hıfzolunacaktır. 

Madde 2. — Lieclilitfa toplanan evrakı nak
diye her senen'.n Kânunuevveli nihayetinde Ma
liye Vekâletiyle Muvazenei Maliye Encümenin
de ve Ziraat Bankasiyle Borsa mecalisi idare
lerinden ve evrakı nakdiyenin mahalli ihrakı 
olan şehrin ticaret odasından müntahap birer 
azadan mürekkep bir heyet huzurunda tadat ve 
ihrak edilip mazbatası Maliye Vekâletine tev
di' olunacak ve vekâleti mezkûrece mündere-
catı matbuatla ilân edilerek tahsisatından mah
subu icra kılınacaktır. 

Madde 3, — Ufaklık ihtiyacını temin için 
çıkarılmış olan beş ve on paralık pul ve ilmü
haberler ile kırk ve yüz paralık evrakı nak
diye,büyük kıtadaki evrakı nakdiye veya ufak
lık meskukâtı madeniye ile mübadele edilmek 
üzere tedavülden kaldırılacaktır. 
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Madde 4. — Beş ve yirmibeş kuruşluk kâ
ğıt paralar altıncı madde mucibince çıkarıla
cak ufaklık meskukâtı madeniye ve daha büyük 
evrakı nakdiye ile mübadele edilmek üzere top
lanıp imha edilecek îtfa senetleri Düyunu Umu
miye bütçesindeki faslı mahsusundan mahsubo-
lunacaktır. 

Madde 5. — Kıymeti ibibariyeleri mecmuu 
beşyüz bin lirayı tecavüz etmemek ve kar
şılığı evrakı nakdiye ile temin edilmek şar-
tiylıe yüz paralık ve beş kuruşluk bronzdan 
mamul ufaklık meskukât darp ve ihracı için 
Maliye Vekâletine mezuniyet verilmiştir. İş
bu ufaklık meskukâtın envaınm mekadirini ve 
maddeninm halitası, şekil ve hacmini ve haddi 
(kabulünü tâyin vekâleti mezkûreye aittir. 

Madde 6. — Muhtelif kanun ve şerait ve 
muhtelif karşılıklar ilq meydanı tedavüle çı
karılmış olan yedi tertip evrakı nakd.'yenin kâf-
fesi işbu kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
ahkâmına tabi olarak bir tertip itibar edil
miştir. 

, Madde 7. — 27 Teşrinisani 1336 tarihli Ka
nun ile 1337 senesi nihayetine kadar tedavülü 
temdidedilmiş olan meskukâtı mağşuşenin 
men'i tedavülü hakkında başkaca kanun neşre-
dilinceye kadar beynelahali tedavül edeceği gibi 
Devlete ve müessesatı resmiye ve hususiyeye ait 
bilûmum veznelerce de kabul ve sarf oluna
caktır. 

Madde 8.— Tevhidi Meskukât Kanununun 
işbu kanuna mugayir ahkâmı mülgadır. 

Madde 9. — îgfbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde. 10. — İşjbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekâleti memurdur. 

19 . 8 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fethi Musa Kâzım 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
Bulunmadığı 

Maarif Vekili 
ismail Safa 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekil 

Fevzi 

Muvasenei Maliye Encümenince teklif olunan 
msvaddı kanuniye 

Madde 1. — Ufaklık ihtiyacını temin için çı
karılmış olan fosş, on paralılk pul ve ilmühaber 
ile kırk ve yüz paralılk evrakı nakdiye, büyük 
kıtadaki evrakı nakdiye veya ufaklık meskukâtı 
madeniye ile mübadele edilmek üzere tedavülden 
kaldırılacaktır. 

madde 2. — »Beş, yirmi ve yirmibeş (kuruşluk 
kâğıt paralar üçüncü madde mucibince çıkarıla
cak ve ufaklık meakûkâtı madeniye veya daha bü
yük evrakı nakdiye ile mübadele edilecektir. 

Madde 3. — Kıymeti itibariyeleri mecmuu 
iki milyon lirayı 'tecavüz etmemek üzere yüz pa
ralık, beş kuruşulk ve on kuruşulk bronzdan ma
mul ufcklılk meskukât darp ve ihracı için Maliye 
Vekâletine mezuniyet verilmiştir. îgbu ufaklık 
merkûkâtın envaınm miktarını ve madenin ha
litasını, şekil ve hacmini ve haddi kabulünü tâ
yin vekâleti mezkûreye aittir. 

Madde 4. — Muhtelif kanun ve şerait ve muh-
Itelif karşılıklar ile meydanı tedavüle çıkarılmış 
olan yedi tertip evrakı nakdiyenin kâffesi işbu 
kanunun birinci ve ikinci maddeleri .ahkâmına 
tabi olarak bir tertip itibar edilmiştir. 

Madde 5. — 27 Teşrinisani 1336 tarihli Ka
nun ile 1337 senesi nihayetine kadar tedavülü 
temdidedilmiş olan meskukâtı mağşuşe men'i te
davülü hakkında başkaca kanun neşredilinceye 
kadar beynelahali tedavül edeceği gibi Devlete 
ve müessesatı resmiyeye ve hususiyeye ait bilû
mum veznelerce de kabul ve «sarf olunacaktır. 

Madde 6. — Tevhidi meskukat Kanununun 
i^ba kanuna mugayir ahkâmı mülgadır. 

Madde 7. — İşbu ufaklık meskukâtın darbı 
için 1339 senesi Maliye bütçesinin yetmişinci fas
lının ikinci maddesine üç yüz bin lira tahsisatı 
munzamma vaz 'edilmiştir. 
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Madde 8. — İşbu tahsisatın 1339 senesinde 
sarf ed ilmiyen miktarı 1340 senesinde de sarf 
olunacaktır. 

Madde 9. — İşbu kanun (tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 10. — İşhu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Buyurunuz. Vehbi Bey! 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Maliye Ve

kâletinin yeni çıkaracağı paraları bir an evvel 
çıkarmasını rica ederim. Tramvaylrada mikrop 
yuvası olduğundan dolayı perdeleri kaldırdık. 
Acaba bir beş kuruşluk varakai makdiyenin üze
rinde kaç milyon mikrop var? Birisi binenlere 
münhasır, öbürü her gün, herkesin elinde hiçbir 
ferdin bundan çekinmek ihtimali yok. Mademki, 
cemiyeti beşeriye içinde yaşıyor; yiyecek, içecek, 
alışveriş edecek. Onun için bundan tevakki lâ
zımdır. Her türlü hastalığın; uyuzun, firenginin. 
sıtmanın her çeşit hastalığın mikrobu vardır. 
Doktorlar belki firengi bulunmaz diyecekler. Fa
kat uyuz ve saire, her nevi mikrop meveudola-
rak bugün elimizde bulunan evrakı nakdiye de
ğil sırf bu memleketti hastalığa aşılamak için bir 
vasıtai namsusadır. Bize, birisi hariçten bir düş
manlık yapmak lâzımgelseydi ancak böyle yapa
bilirdi ve neslimize kasdetmek için ancak bu pa
raları ve bu vaziyeti icadederdi. Binaenaleyh ben
deniz bu tedbiri alkışlamakla beraber nâkâfi gö
rüyorum. Bu paraların biran evvel tebdili lâ
zım. Hattâ bir «ene elde kalan bir paranın ertesi 
sene bir daha elden geçmemesi için imhası ve 
yerine diğerinin ikamesi' lâzımdır. Biz bu mem
leketten kâğıt parayı kaldıramıyacağız. Çünkü 
bu memleketin iktisadiyatı, istikbali bunu âmir
dir. Bunu kabul ederim. Fakat buna bir şekli 
selim verip de memleketin hayatını kurtarmak 

lâzımdır. Bunu bendeniz bütçe zamanına saklı
yorum. Şimdi şu kanun münasebetiyle Vekili 
Muhteremden bilhassa bu noktai nazarı dikkate 
almalarını ve hattâ Sıhhiye Vekilinin bir emir 
venip sıhhati umumiye namına bunu derhal men
etmesini çok lâzım görüyorum ve şimdiye kadar 
sıhhiye müdürlerinin, sıhhiye memurlarının nasıl 
durduklarına hayret ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Memlekete 
teübiyei sıhhiye verin! Memlekete maarifi sıhhî 
verin! 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim! Geçen-
de elimize geçen bir gazete her hangi beş kuruş
luk bir paranın üzerinde kaç milyon ve kaç nevi 
mikrop olduğunu yazıyor. 

HAMDİ B. (Ordu) — Onlar vehimdir. 
VEHBİ B. (Devamla) —- Bu memlekette 

verem ve diğer sâri ne kadar hastalıkların kol-
leksiyonu varsa hepsinin Türkiye'de mevcudol-
duğundan bahsediyor. Sonra bunun yegâne vası
tai intişarı olacak kâğıt mütemadiyen elimizde 
bulunuyor. Bendeniz bilhassa nazarı dikkati âli
nize vaz'ediyorum. Hükümetimiz buna dikkat 
etmeli ve bu her şeyden çıkmış, şekli de kaybol
muş olan bu kâğıtları ortadan kaldırıp yerine 
diğerini ikâme etmeli ve sıhhati umumiyei mem
leketi bir an evvel kurtarmalı. 

REİS — Feridun Fikri Bey, buyurunuz. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 

Bendeniz bu noktaya temas etmiyeceğim. Hükü
metin lâyihai kanııniyeiinde «Peyderpey mev
kii tedavülden ref'd ve ilgası için her sene Dü
yunu Umumiye bütçesinden açılacak faslı mah
susa iki milyon liralık tahsisat vaz'clunacaktır.» 
diye bir fıkra var. Bunu ve buna taallûk eden 
ikinci maddeyi Muvazenei Maliye Encümeni 
tayyetmiştir. Tay belki de doğrudur. Ona iti
raz etmiyorum. Fakat esbabı mucibe mazbata
larında paramızın kıymetini tezyidetmek mak-
sadiyle etraflı bâzı tetkikatm, bâzı nıkatı na
zarın da tasrihi lâzımgelirdi. Bendeniz, har hal
de bu meselenin, yani evrakı nakdiye kıyme
tini tezyit meselesinin bütçe müzakeresinde 
berfcafsil tetkik edilmesi lüzumuna kaani olmakla 
beraber bugün şu lâyiha mevzuubahsolurken 
bu meseleye azıcık teması faideden hâli görmü
yorum. Efendiler! Memleketimizin menabii ik-
tisadiyesi günden güne bati bir seyir ile iler
lemekte ve fakat iyileşmektedir. Men^eketimi-
zin istikbali siyasisi de kâmil bir emniyet al
tındadır. Sonra en büyük bir cihet de vardır 
ki, Türkiye Hükümeti hiçbir veçhile yeni ev
rakı nakdiye ve sair birçok hükümetlerin yap
tığı uzun vadeli tahvilât dahi çıkarmamaktadır. 
Binaenaleyh, Türkiye maliyesi sağlam maliyeler 
meyanmda cihana arzı mevcudiyet edebilir. O 
hâlde Türk parasının istikbalinin sağlam ol
duğu aşikâr bir keyfiyettir. Böyle olmasına 
ve bedihi bulunmasına rağmen paramızın bu
günkü kıymeti katiyen kıymeti hakikiyesiyle 
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mütenasip bir vaziyet arz etmemektedir. Bina
enaleyh, ne gibi tedabir tevessül edilmek lâ
zımgelir? Paramızın kıymetini tezyid için her 
Hükümetin meselâ hâlâ Fransa ve Lehistan 
hükümetlerinin tevessül ettikleri bâzı tedabir 
vardır. Bu tedabirin tetkikıyle Fransa'da, Le
histan'da, Macaristan'da hattâ Avusturya'da 
ve Almanya'da son çıkan frank, markların 
tetkiki suretiyle, bütün bu para mekanizmasının 
tetkiki suretiyle Meclisi Âliye 1340 senesi zar
fında etraflı bir tetkikatm getirilmesi lâzıme-
•dendir. Bu tetkikatm yapılması için bittabi 
Maliye Vekâletinin, memlekette mevcut para 
hususuna vâkıf ve iktisabeden mühim bir kıs
mını teşkil eden para ilminin olanca incelikle
rine ve Avrupa'daki bu kâğıt para vaziyetinin 
arz ettiği gayet mühim tetkikatma iptina etti
rerek Meclisi Âliye etraflı bir surette bir tet
kikatm getirilmesini bendeniz lâzımeden ad
dediyorum. Bu iş yapılırken yani Meclisi Âli 
şimdi küçük paralar meselesini hallederken et
raflı, ilmî ve Avrupa'da bugün yapılmakta ola" 
mühim para tetkikatmm son neticelerini de 
Meclisi Âliye arz ederken memleketimizin haya
tına ve hepimizin mukadderatına aidolan mü
him meselenin behamal 1340 senesi zarfında 
malî ve iktisadi safahatiyle intaccdilmcsini ben
deniz elzem görüyorum ve şu noktayı izah mak-
sadiyle maruzatta bulunuyorum: 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim! Bu 
kanun iki esası ihtiva ediyor. İki esastan birisi 
* ki bendenizce en mühimmidir. - Bu iki esas iki 
madde ile tesbit edilmiş iken Muvazenei Ma
liye Encümenince tayyedilmiştir. O da şudur: 
Evrakı nakdiyenin tedricî bir surette imhası. 
Acaba eski Maliye Vekili bunu kabul etmiş 
iken yeni Maliye Vekili ne fikirdedir ve bu 
hususta ne düşünüyorlar? Onun için çok rica 
ederim, Maliye Vekili Bey biraz izahat versin
ler, bizi tenvir etsinler! En mühim mesele kar
gısında bulunuyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK BEY (Kângırı) — Efendim buna cevap ve
rebilmek için evvelâ elimizde mevcudolan ev
rakı nakdiyenin miktarından bahsedeyim. Biz
de yedi tertip olarak 158 milyon liralık evra
kı nakdiye çıkmıştır. Acaba bu evraki nakdi
yenin her sene iki milyonu itfa edilmek sure-
•tiyle ne tesir, yapılacaktır ve fiyatına ne zam 

gelecektir? Bu uzun bir tetkika muhtaçtır ve 
henüz bizim diğer borçlarımız tahakkuk etmemiş
tir. Bu tahakkuk etsin. Çünkü o evrakı nakdiye 
başka bir surette çıkarılmıştır. Hükümet de 
ondan sonra hesabını yapsın, ona mukabil hu
susi bir varidat tahsis etmek imkânı var mı, 
y. kjııu, Muvazenei Umumiye Kanunu ile nasıl
dır? Bunu tetkik ettikten sonra Heyeti Celile-
ye arz edecektir ve bu pek mühim meseledir 
ve Heyeti Celilenin hakkıdır. Bunu arz edebil
mem için bendenizce çok vâsi tetkikat yapmak 
lâzımdır. Gerek İktisat Encümeni ve gerek 
Muvazenei Maliye Encümeni bununla alâkadar 
olmak lâzımgelir. Uzun uzadiya tetkik edildik
ten sonra bir karar verilmek icabeder. Diğeri 
müstacel bir meseledir. İki hükmü ihtiva edi
yor. Çünkü İstanbul'da bugün Cemil Paşa pa
rası namiyle bir para mevkii tedavülde bulu
nuyor. Onun için tacil ettik. Tetkikatımızı ic
ra ve ikmal edeceğiz ve her halde Heyeti Ce-
lileye müfit bir surette gelmek istiyoruz. Ge-
. ek İktisat Encümeni ve gerek Muvazenei Ma
liye Encümeni hepsi Hükümetle beraber alâka
dar olmak lâzımgelir. Şimdi yaptığımız şey 
ufaklığa aidolan ihtiyacı bir an evvel temin 
ve tatmin etmektir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bu kadar 
aiktar 'tatmin edilebilecek mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
J İ K BEY (Devanda) — öyle zannediyoruz ki, 

ode:\ Otuz küsur milyon parça ediyor. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — İkibu-
çuk liralıklar için bir çare düşünülmüş müdür, 
bu paralar âdeta ele almmıyacak derecede fer-
mdeleımiştir. Bunun için bir şey düşünüldü 
mü? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK BEY (Devamla) — Fersudeleşmiş olanları 
yeni paramızla tebdil edebiliriz. Elimizde para 
bulundukça zaten tebdil ediyoruz. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakere kâfi görülüp mad
delere geçilmesine dair teklif vardır. 

Bu teklifi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el /kaldırsın. Aksini reye vaz'-
odiyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Meskukât darbı hakkında Kanun 

Madde 1. — Ufakbk ihtiyacını temin için 
çıkarılmış olan ıbeş, on paralık pul ve ilmüha
ber ile kırk ve yüz paralık evrakı nakdiye bü
yük 'kıtadaki evrakı nakdiye ve ufaklık mes
kukâtı madeniye ile mübadele edilmek üzerf te
davülden kaldırılacaktır. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Beş ku

ruşluk ile on kuruşluklar ne olacak? 
REİS — Söz istiyen varsa vereyim. 
HAKKI B. (Van) — Efendim kanunun 

heyeti umumiyesinde söyliyecektim. Fakat mü
zakere (kâfi görüldüğü için söyliyemedim. Şim
di müsaade (buyurursanız memlekette tadavül 
eden paralar hakkında arzı malûmat edeceğim. 
Memleketimizin bir kısım yerleri vardır ki kâ
ğıt paraların ufaklikları tedavül etmez. Mese
lâ: Diyarıbekir, Bitlis, Vanj gibi... 

Hükümetçe en ziyade nazarı dikkate alınacak 
bir şey varsa o da Sultan Reşad zamanında 
çıkmış mecidiye ve onun aksamını tedavülden 
ref'etmektir. Bu, taiklit kabul ediyor. Her va
kit taklidediyorlar, memleketimize sokuyorlar, 
Altın alıyorlar, yağ alıyorlar, tütün alıyorlar, 
memleketimizi emiyorlar, iktisadiyatımızı tah-
ribediyorlar. (Çak doğru sesleri). Şimdi çok 
rica ederim, bu ufaklık paraların yirmi kuruş
luğunu da çıkaralım. Bu Sultan Reşad mecdi-
yelerinin tedavülden ref'i için çare ne ise Hü
kümet düşünsün ve düşünelim. Bir daha ora
larda Reşad mecidiyesi namı ile paralar yapılıp 
bizim memleketimize girmesin. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Çak doğ
rudur, iştirak ederiz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
VEHBİ B. (Karesi) — Yalnız şurası muh

tacı tavzihtir, makamı aidi tarafından tavzihi 
icabedermi. Hükümeti sabıka tarafından darp
haneden çıkan gümüşlerin ve altınların ayarın
da katiyen bir tebeddül ve fark: yoktur. 

HAKKI B. (Van) — Bendenizin arz ettiğim 
efendim; hariçten imal edilip memleketimize 
piren kısımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — O, kalptır. 
HAKKI B. (Van) — Kalp .olduğu için mem

leketimize girmesin! 
REİS — Efendim! Birinci maddeyi reyi

nize koyacağım. Maddeyi aynen kabul edenler. 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Beş, yirmi ve yirmibeş kuruş
luk kâğıt paralar üçüncü madde mucibince çı
karılacak ufaklık meskukâtı madeniye veya da
ha büyük evrakı nakdiye ile mübadele edile
cektir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Maddeyi aynen reyi âlinize ^oyu
yorum. Kabul edenler lütfen el ıkaldıraın. Ak
sini reye 'koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kıymeti itibariyeleri mecmuu 
iki milyon lirayı tecavüz etmemek üzere yüz 
paralık, beş kuruşluk ve on kuruşluk bronzdan 
mamul ufaiklık meskukât darp ve ihracı için 
Maliye Vekâletine mezuniyet verilmiştir, tşıbu 

HALİL B. (Zonguldak) — Oralarda büyü- I 
ğü de geçmez. I 

HAKKI B. (Devamla) — Evet, büyüğü de 
tedavül etmez. Tüccarlar madeni para mübade- I 
le eder. Ondan sonra alışverişte kullanırlar. I 
Haribi Umumi mütarekesinden sonra faizden ay
rılan yerlerde '.bulunan mecidiyeler ve aksamı, I 
Musul'da ve Ha'leıb'de içtimâ etti. Ondan son- I 
ra hu havaliye soktular, ne kadar altın varsa I 
çektiler, götürdüler. O kadar nikel para geldi 
ki, tedavül etmez bir dereceye geldi. Yukarı- I 
da arz ettiğim havalide şimdi nikel para teda
vül etmez. Nikel para tedavülden sakıt olduk- I 
tan «sonra 'bu defa da bunları yok pahasına al- I 
dılar. Ha'leıb'de, Musul'da birtakım mesnuata I 
tahvil ettiler. Memleketimize soktular, yine I 
bize altınla sattılar. Bundan başka Mecidiye I 
paralardan Sultan Reşad zamanında çıikan -mec- I 
diyeler muteberdir. Bu havalide Sultan Harnid I 
veya Meeid'in zamanında çıkan mecidiyeler ve I 
aksamı daha az kıymetlidir. Halbuki halitası, I 
ayar itibariyle Sultan Reşad zamanında çıkan 
mecdiye'ler daha dûndur zannederim. Reşad I 
mecidiyesinden ıba^kasınm dûn addedilmesinin 
sebebi de memleketimize açılmış olan hurs ka
pısından mecdiyelerin miktarı tükendikçe Re- I 
şad mecdiyesine 'benzer paraların imaliyle mem- I 
leketimize sevk edilmesi imkânının mevcudiye
tidir. Halbuki Sultan Mecid ve Sultan Hamid 
zamanında çıkan paralar taklit kabul etmez j 
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ufaklık; meskukâtın envaının mekadirini ve 
madenin .halitasını, şekil ve hacmini ve haddi 
kalbulünü tâyin vekâleti mezkûreye aittir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim. (Hayır 
sesleri). Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini .kaldırsın. 
AksJini reye vazediyoruz. »Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Muhtelif kanun ve şerait ve 
muhtelif karşılıklar ile meydanı tedavüle çıka
rılmış olan yedi tertip evrakı nakdiyenin kâf-
fesi işbu ıkanunun birinci ve ikinci maddeleri 
ahkâmına tâbi olarak bir tertip itibar edilmiş
tir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-

LİK B. (Kângırı) — (İşbu kanunun birinci ve 
ikinci maddeleri ahkâmına tâbi olarak) fıkrası 
fazladır. «Kâffesi bir tertip olarak itibar olun
muştur» demek icabeder. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey madde
den (İşbu kanunun birinci ve ikinci maddeleri 
ahkâmına tâbi olarak) fıkrasının tayymı teklif 
ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Tay kabul edilmiştir. 
O halde maddeşu şekli alınıştır: «Muhtelif ka
nun ve şerait ve muhtelif karşılıklar ile meydanı 
tedavüle çıkarılmış olan yedi tertip evrakı nak
diyenin kâffesi bir tertip itibar edilmiştir.» (İza
hat versin sesleri.) 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Bey! Maliye Ve
kili izah buyursun. HJkmeti nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Efendim! Malûmuâlilerıidir 
ki evrakı nakdiyenin bir kısmının karşılıkları 
vardı. Karşılıkları kalktıktan sonra hepsi bir 
hale gelmiştir. Hepsi bir tedavül ediyor. Onun 
için hepsini bir itibar ettik. 

EMİN B. (Eskişehir) — Şimdi kanunla tâyi
nine ne lüzum gördünüz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Devamla) — Her kısımdan ayrı ayrı 
mahfuz paralarımız vardır ki, bunların, hepsi ve 
bir 'kısmı da bitince ötesini ikame etmek lâzımdır. 
Onun için hepsi birdir. (Altı aylıklar sesleri) 

Hepsine de başka başka şeyler konulmuştur. 
(Altı aylıklar var mi?, sesleri) 

Bunlar için bir kısmı sulhtan bir sene sonra, 
diğeri sulhtan iki sene sonra itfa edilecek diye 
birtakım kuyudat vardır. Yalnız altı aylık de
ğil, diğerlerinin de arkasını okuyacak olursanız, 
her tertipte çıkarken dikkat ederseniz ayrı ayrı 
seneler tâyin edilmiştir. Onların hepsini tev-
hidodiyoruz. Bu cihet esasen tecviz edilmişti. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Malûmuâ-
l'iniz; her çeşit evrakı nakdiyenin şeraiti tesviye
si vardır ve zahirlerinde meşruhat vardır ve teb
dilleri esnasında o meşruhatın nazarı dikkate alı
nacağı mukayyettir ve bunlar malûmdur. Bu 
maddede hepsi bir tertip itibar olunur denildiği 
zaman onların şeraiti hususiyesine tesir yapmı
yor mu? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şeraiti hususiyesine te
siri vardır efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂ-
LİK B. (Devamla) .— Şeraiti hususiyesine elbet
te bir tesir yapacak. Elbette onların arkaların
da yazılı olan seneler zarfında itfası imkânı yok
tur. 

EYÜB SABRI Ef. (Konya) — Bendeniz de 
Celâl Beyin sualini biraz tavzih edeceğim. Ter
tipler tevhiclcdilince bu evrakı nakdiye hangi 
şeraiti mübadeleye tâbi olacaklardır? Mübadele
si için tâbi olacağı şeraiti mübadele yok mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LIK B. — Ne suretle şeraiti mübadele? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şerait tediyesi! 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-

LIK B. — Öyle birşey arz etmedim. Şeraiti te
diye hakkında... 

EYÜB SABRI Ef. (Konya) — Bunların 
meşruhatında ve kanunda bir şeraiti tediye var
dır. Şimdi tevhıidetmekle şeraiti tediyeyi ref'ot-
miş oluyoruz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LIK B. — Öyle efendim, bâzı seneler zarfında 
şeraiti tediyeyi ref'ecliyoruz. Bunların bir kıs
mının karşılığı altınladır. O altınlar ref'edildik-
ten sonra hepsi bir olmuştur. Bugün yekdiğeri
ne gayrimüraccah olarak tedavül ediyor. Bir se
ne veya altı ay veyahut yedi sene sonra tediye 
edilecek diye bir fark gözetilmiyor. Ayrı bir fi
yat değildir. Hükümet de aynı surette veriyor. 
Bugün fiilen Hazine hiçbir fark gözetmediği gibi 
hariçte de hiçbir farkı yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hariçte bu; çok fena 
tesir yapar Vekil Beyefendi! 
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İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bir şey 
soracağım, müsaade buyurun! Bütçemiz müsa-
idolduğu vakit imha edileceği veya bedeli verile
ceği zaman - bu madde kabul edilirse - imha ci
heti nasıl olacak? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. — İmha ciheti efendim; hepsini toplıya-
cağız. 

A S M A İ L KEMAL B. (Çorum) — Hangi kı
lımdan? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LIK B. — Kısım yok, hepsi birden. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Olmaz ki 
efendim; bir hakkı rüçhan vardır. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendim! malûmuâli-
niz, kâğıtların altındaki taahhüt, Düyunu Umu
miye namına yapılmıştır. Bu taahhüdü ref'et
mekle Düyunu Umumiyeye karşı bir iyilik yap
mış oluyoruz. Onun filvaki alacağı şekil hak
kında ayrıca görüşürüz. Fakat Düyunu Umumi
ye tarafından taahhüdedilmiş olan her hangi 
bir taahhüdü biz şimdi kendiliğimizden alelacele 
ref'etmekle ne fayda görüyoruz? Bu maddeyi tay
yetmek lâzımdır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Şahsan mesuliyeti 
kabul etmek lâzımgelir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Tayyeidelıim. Bilâhara 
tavhidetmek bizim faidemizdir. Onun ayrıca şe
raiti vardır. Noktai nazarım budur. Hükümet 
bunda bir faide tasavvur etmiş midir ki, bunu 
kaldırıyor? Düyunu Umumiye ile olan meselemiz 
henüz halledilmemiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim! Rüfekayı muhtereme tarafından 
meydanı tedavülde bulunan muhtelif şerait ve 
muhtelif kıymetteki evrakı nakdiyenin tevhidini 
istilzam eden maddenin mazmunu birçok sualleri 
davet etti. Suallerin mahiyeti bizi evrakı nak
diyenin kıymeti ne idi, şeraiti itibariyesi nasıl 
idi? Meselesine kadar irca ediyor. Evvelâ arz 
edeyim ki bu madde lâzımdır ve bir an evvel 
çıkmalıdır. Heyeti Celilenin malûmudur ki : 
Harbi Umumi içerisinde Almanya ile yapılan 
muhtelif avans mukaveleleriyle evrakı nakdiye 
çıkarılmış idi. Bunun birinci tertibi altın şa
hadetnamesi mahiyetinde olan bir «sertifika» 
dır ki altı milyon liralık bir para idi ve bunun 
karşılığı olarak altın tamamen alınmış ve Dü-
yarta Umumiyeye konulmuş. Fakat Almanya'da 

altın ihracı memnu' olduğu için Doyçe Banka 
konulmuştu. Rayhışt Banka konulmuştur. Di
ğer nevi' evrakı nakdiyeleri her biri sulhun ak
dinden bir sene, altı ay, beş sene, nihayet on 
seneye kadar birinci tertip olarak tediyesi meş
rut fakat karşılıkları birinci tertipten farklı 
olarak altın yerine Almanya İmparatorluğu
nun ihraç edeceği Hazine bonoları rehin olmak 
üzere meydanı tedavüle çıkarılmıştır ve hattâ 
bunların Düyunu Umumiyede faiz ve amor
tismanları karşılığı olmak üzere Düyunu Umu
miye faslı meyanma konulmuştur. Karşılığı 
Alman Hazine tahvilâtı olmak üzere çıkarılan 
mütevali (tevhitler) iktisadi mahiyette olmak 
üzere bunların % 6 faizi de olacaktı. Sulhu mü-
taakıp bunların karşılığı Alman Hazinesi tara
fından ödendiği vakit, altın olarak mübadele 
edildiği zamandan itibaren de % 6 faizle öde

necek idi. Hanbin netayicine, sulbün şeraıitilne 
ve ahiren Lozan'da akdedilen Sulh Muahedena-
mesinin ieabatına nazaran bu şeraitin hepsi 
suya düşmüştür. Bir kere Harbi Umumiyi mü-
taakıp güya her memlekette altın devrine rücu 
edilecek gibi avans mukavelâtmda şerait tâyin 
edilmişti. Halbuki dünyanın hali daha kimse 
tarafından ne kadar devam edeceği kestirile-
miyecek bir şekilde olduğundan umum memle
kette altın para meydanı tedavülden kalkmış 
ve yerine evrakı nakdiye geçmiştir. Hiçbir 
memleket, evrakı nakiyesinin ne zaman meydanı 
tedavülden kaldırılacağını ve ne zaman altına 
kalbedeceğini tâyin edecek iktidara malik de
ğildir. Zaten ekseriyetle meydanı tedavülde 
evrakı nakdiye varken altın para mevkii te
davüle çıkamaz. Karşılığı Düyunu Umumiye 
emrine madenî olarak vaz'edilmiş olan bi
rinci tertibin esasen bizim hakkımız olduğu ka
naatinde idik ve Lozan Muahedei Sulhiyesi mu
cibince bizden bir şekli halle talebedilen taz
minat vö saireye karşılık bir anlaşmaya girdik. 
Mahsup icra ettik ve Düynnu Umumiyeyi bu 
mesuliyetten biz ibra ettik. Almanya Hüküme
tinin de Hazine bonosu ile karşılığı tedarik edil
miş olan birinci tertiplerden gayrı olanların 
karşılığını tediye etmekten ibra ettik. Bu su
rette evrakı nakdiyemizin birinci tertibiyle di
ğer tertipleri arasındaki şeraiti tediye noktai 
nazarından hukukan hiçbir fark kalmadı ve 
bundan dolayıdır ki vaktiyle birinci tertip ile 
diğer tertipler arasında fark bulunduğu halde 
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bendeniz de cebime elimi soksam belki altı ay
lıktan bir tane bulurum. 

Bugün hiç fark yoktur ve kalmamıştır. 
efendim. Ve Hükümet de kendisi tarafından 
bilâhara ne şeraitle, ne zaman ve ne suretle 
ödeneceği ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı 
malûm olmadığından bu evrakı nakdiye arasın
da kıymet itibariyle bir fark ihdas etmamemek 
suretiyle fiiliyatta bu vaziyeti meydana getir
miştir ve lâzım olan da odur. Binaenaleyh bi
rinci tertibin haiz olduğu imtiyazat kalmamış
tır. Şükrü Beyefendinin suallerine gelince : Biz 
Düyunu ümumâyeyi ibra ediyoruz diyorlar. 
Hayır! zaten biz Lozan Muahedesiyle Düyunu 
Umumiyeyi ibra etmişizdir. Bunun üzerine Dü
yunu Umumiye teminatının muhafaza edilme
sine şiddetle taraftar olmuştur, halbuki bizim 
emelimiz bunun tamamiyle aksidir. Düyunu 
Umumiye ile artıık ne teminat ve ne de bunların 
altın olarak tediyesi noktai nazarından bir ta
ahhüdümüz kalmadığı gibi evrakı nabdiyemiz-
le a'lâikasmı sureti katiyede kesmek isteriz. 
(Bravo sesleri) Yatkın bir zamanda mesele tet
kik edilecektir. Çümkü mesele mühimdir. Bu 
evrakı 'nabdiyenin kâğıtları da fenadır. Tab'ı 
da fenadır ve üzerinde birtakım kıymeti hu-
fcukıyesi olmayan kuyut ve meşruhat da mev
cuttur. Bunları ortadan kaldırıp mecmuunu bir 
nevi, yeknesa'k ve <bir tertip haline koymaık 
mdkarrerdir. Faıkat henüz bunun zamanı halli 
gelmemiştir. Binaenaleyh bendeniz Heyeti Celi-
lenizden hu maddenin kaibul edilmesini rica ede
rim. Âtiyen yapacağımız şey de bundan ibaret
tir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Yani ne 
faidesi var? 

MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — Bu mad
deyi o zamana tehir etsek daha iyi olmaz mı 1 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim! faidesi şudur. Fersudeleri mevkii 
tedavülden çekmek için her tertibi, mukabili 
olan, yani kendi cinsinden yeni yapılaea:k aynı 
tertiple mübadele etmek mecburiyetinde kalır
sınız. Fakat tertipler farıkı ortadan kalkacak 
olursa elinizde hangi tertip varsa onunla mü-
ıbadele ederiz. Saniyen bu maddeyi kanuniye-
den şıonra yeni bir tertip, yeni bir şekil yapmak 
imlkânı hâsıl ve hadis olur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Şu 
hfalde tertipler arasında faı'k var demektir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu madde kâfidir ve esası ihtiva etmektedir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Şu hal
de tertipler arasında fark vardır efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Evet fark 
var idi. Far'k lolımak üzere yapılmıştı. Fakat Mü
tarekeyi mübakıp hâdise olan şerait, sulh ve 
müzaıkerat ve saire bu tertipler arasındaki far-
<kı sureti katiyede izale etmiştir. Binaenaleyh 
müsavidir. Binaenaleyh bu madiei kanuniye ol
madıkça o Avans kanunlarının maddeleri ba
kidir. Ahkâmı mer'idir. Maliye Vekâleti diğer 
birisiyle mübadele edemez. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Çıkarıldık
tan sonra eşhasın bu husustaki ızrarı ne suretle 
temin edilebilmiştir? » . 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Hangi 
ızrarı efendim? 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Bu para ahali 
elino geçmiştir. Düyonu Umumiye de o surede 
parayı çıkarmıştır. Bu ahili elinde bıüunan pa
ranın tebdilinde elbette bir faide vardı.. Bu
na mukabil elindeki o altın değerindeki ev
rakı nakdiye bilmukabele verilmişti. Bunun 
zararı ne suretle telâfi edilecektir, yoksa o da 
yanıp gidecek midir? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Sualinizden iyice bir şey anlıyamadım. Aha
linin elindeki aıltın idi. Bunu . .kağıt haline 
koymakla ahalinin elindeki parasını alıp aha
liye bir mükellefiyet tahmil ediliyor, iddiasında 
bulunursanız müsaade buyurulursa bunların 'ki
min elinde olduğunu, zatıâ'l'inize söyliyeyi.rn. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Kimin elin
de olursa olsun yine milletin el'i'ne geçmiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Birinci tertibin birbuçuk milyon lirası Düyu
nu Umumiyenin eline geçmiştir. Bir milyon 
küsur bin lirası Osmanlı BarJkasındadır. 
300 bin liralık kadarı da İtibari Millî Ban-
kasmdadır. 30* - 40 bin liralık kadarı da Hi-
lâliahmer Cemiyetinde bulunmaktadır. Toplı-
yacak olursak bunların hususiyeti, yani bun
ların altın ile mübadelesi mecburiyetini mu
hafaza etmek, zannederim ki, bizim menfaati 
milliyemiz iktizasından değildir. (Tabiî şeşleri.) 
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EMlN B. (Eskişehir) — Efendim! İktisat 
Vekili Bey biraz tenvir buyurdular. Yalnız 
bendenizin zihnim şuraya ilişiyor. Maliye Vekili 
Bey buyurdular ki bu evrakı nakdiyenin kıy
meti ve tesbiti fiyatı hakkında uzun tctkika 
muhtacız. Devletim menafi! hangisindedir ve 
ne şekilde hareket etmek lâzımdır? Bu, uzun 
tetfcika muhtaçtır dediler. Halbuki bu madde 
ile - dördüncü madde ile - öyle bir şeye ilişti
ler ki, yani bütün evra'kı nakdiyenin ruhuna 
iliştiler. Mademki tetkika muhtaç imişiz, o 
halde bu madde asıl tetkik edilecek zamana 
bırakılmak lâzımdı. Peki, şimdi evrakı nakdi
yenin üzerimde muhtelif şerait vardır. Yani 
taahhüt senedi vardır. Bunu biz, Alman
ya'nın vaziyeti hâzırası icabı hiçbir taahhüt 
altına girmiyerek sırf Devletin imtiyazı şahsi-
yesi şeklinde tedavül ettirebilecek bir hale 
getirilecek bu kâğıt yerine başka bir kâğ ı t - d.a 
yoksa yalınız bu kayıt konduktrm rjonra ora
daki taahhüdü mutazammm olan ibarelerin ye
rine başka bir ibare ilâve edilmek lâzımdı. Di
yecektik ki evet bunu tevhidediyoruz, bi
naenaleyh şu kadar evrakı makdiyemize de şu 
"kadar sene zarfçıda iade edeceğiz. Şu su
retle Vekil Beyin öd iveceğiz diye tetkik bu
yuracaklarını söyledikleri bu : maddenin o ka
nunla beraber yapılması lâzımgdir. Şimdi ben
deniz acaba diyorum, hodbehod böyle evrakı 
nakdiyeyi avamı - nâs üzerinde... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Ava
mı - nâs yok. (Ne var ya sesleri) halk!... 

EMÎN B. (Devamla) — Ona biz de dâhi
liz... Binacmaleyh bizim bugün böyle para dar-
betmemiz halk üzerinde fena bir var;'yet ih
das etmek istiyen borsacılara böyle bir fırsat 
verip de büyük bir buhranı malî karşısında kalır 
mıyız diyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç şüphe yek. 
EMÎN B. (Devamla) — O halde bu ufa

cık kelime oyunundan dolayı bendeniz diyo-
rusm ki; bunda bir faide yoktur. O halde 
şimdi böyle bir emrivaki ihdas edip de Dev
leti şeklî taahhütten kurtaracak bir şekil ve 
vaziyette de deliliz. Ya'mız, bu paralar İrendi 
kendine meculiyetsiz, Devletin itibarı malîsine 
ait bir kâğıttır. Bunu ne Düyunu Umumi-

yeye karşı, ne Almaınya'ya karşı hiçbir kim-
yo hiçbir tazminat vermeye mecbur değiliz. 
Binaenaleyh bunu olduğu gibi bırakıp da esaslı 
tetkikatımız zamanında o kanunu yapmış olsak 
me mahzur vardır? Bendeniz Maliye Vekili 
Beye acırım. Çünkü ben bugün Maliye Vekili 
olsaydım böyle bir kanun yapmaktan, teklif 
etmekten çok kaçınırdım. Zira büyük bir me
suliyeti maliye altına giriyorlar. 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Maliye 
Vekâletinde gözün mü var? 

EMÎN B. (Eskişehir) — Yani Maliye Ve
kili olsam yapmazdım. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efemdim! Şimdi bu . 
dördüncü madde ile yedi tertip evrakı nak
diye bir tertip itibar ediliyor. Çok âlâ, doğru! 
Fakat her tertip evrakı nakdiyenin sureti te
diye - şeraiti tediyesi - muharrerdir. Yedi ter
tibi bir tertip itibar ettiğimiz bu maddede şe
raiti tediye için bir şey dercetmeli. Madem
ki o elde bulunan evrakı nakdiyenin - müte-
davil olan evrakı nakdiyemin - zahrındaki şey
leri, şeraiti tediyesini tekrar tesbit etmeye im
kân yoktur. O halde şeraiti tediyesini bu mad
dede göstermek lâzımgelir. Benim kanaatimce 
göstermediğimiz takdirde; bunlar da 93 zama
nındaki evrakı nakdiyenin vaziyetine düşer. Ya
ni bunun neticesi oraya döner. (Nedcın ses
leri) Çünkü efendim! îki tertip altında bir 
te^t'rt ittihaz ettik bunu hangi kanunla... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Koca 
Türkiverrn kefeni yırtmış olan Türkiye'nin 
taahhüdü altında!... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim! Hami şeraiti 
tediyesi, nerededir, gösterin? Evrakı nakdiye-
n :n hepsini bir tertip addettiğim zaman, 
şeraiti tediyesini de tesbit ettin mi beyefendi?. 
Yoktur. Omun için bu maddei kanuniyede şe
raiti tediyenin hangi şekilde olacağına dair 
bir şey tesbitine ihtiyaç vardır. Yoksa evrakı 
nakdiyenin bugün sekiz tanesi bir lira iken 
ilki gün sonra onaltısı bir lira olur. Bunun 
için de bir takririm vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bende
niz • bilhassa Şükrü Bey biraderimizin sual 
sadedinde iradettiği noktayı tavzih ve red
detmek isterim, 
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Buyurdular ki evvelki tertip evrakı nak-
diyenin zahrmda veya üzerinde bu tertip ev
rakı nakdiye şöyle olacak, böyle olacak diye 
Düyunu Umumiyonin de bir taahhüdü vardır. 
Bendeniz bu kürsüde, bugün değil bundan 
dört sene evvel de kendi hesabıma Düyunu 
Umumiye idaresini af f etmişimdir. 

EMİN B. (Eskişehir) — inşallah edece
ğiz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Çünkü o şeyler bu 
kâğıdın üzerimde durdukça bize züldür. (Doğru 
sesieri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — iyi 
ama vergi vermekte devam ediyoruz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bu Devlet, bu 
millet kendi borcuna, kendi taahhüdatma ken
disi sadıktır. Hariçten kendi dahilinde kefil 
istemez, vekil dahi istemez. Ancak işini 
kendisi görür ve bendenizin kanaatimce Id'arei 
Milliyenin burada teessüsünden itibaren en 
büyük-'kusurlarından biri, birincisi Düyunu 
Umumiye idaresinin haliyle devamı ve onun 
neticesi olarak rejimin devamıdır. Binaen
aleyh eğer bu madde bunu temin ediyorsa ki 
Düyunu Umumiye 'kelimesinin de kalkmasını 
bendeniz bu maddeyi, taç olarak başımda taşı
rım. 

Gelelim ikinci kısma; bu evrakı nakdiyenin 
tarzı tesviyesi ne olacak?... Efendiler! Biz kendi 
kendimizi aldatmıyaîlım. Biz bilmiyorsak ciharı 
biliyor ki Lozan'da bizim muahedemiz aikdedİl
diği zaman bizim paramızın, bir'ne i tertibin 
karşılığı verilmiştir. Hattâ kendi gazetele
rimiz haftalarca bunu mevzuub.ah,v.3tm;şler-
dir ve bunu memkketite bilmiyen hiç. kimce 
kalmadı. Diğer tertiplerin de heyeti umumi-
yesi bizim sırtımızda kalmıştır ve biz bunu 
demlide edeceğiz. Keşke bu memleketin iç'rı-
de o, bütün taahhüdettiğimiz 158 veyahut on
dan bakiye kalan 140 milyon lira bu mem-
lekot'n içinde bulunsaydı - bugün ben; kaani 
değilim - ki bu (140) milyonun nısfı, hattâ rubu 
bu memleket içinde bulunmuş olsaydı.. («Rub'u 
vardır ya») Evet rub'u ve daha fazlası var, 
fakat bir kısım insanların kaaasındaılır. Bu 
milletin elinde değil. • Binaenaleyh bu meni-
l.öket .içlide. tedavül. -edecek (140) milyon lira 
bölki, bu memleketin iktisadiyatını ve maliye

sini ifa ettirmeye ancak kâfi gelebilir ve bir 
gün olur da belki gelmez. Şu halde bu mem-
ıldketto yapılacak şey bu paranın bu memleke
tin, bu milletin namusu ile tdkeffül altında 
olduğunu bütün cihan bilmelidir ve bir za
man gelir de b m u ödemek icabederse bu mil
let bunu kendi müdehharat mevcudu, Hükü
metlin kendi ihtiyat akçesiyle ve diğer akçe 
ile emlâki ©miriye ve sairesiyle ödiyecektir. 
Bugün için hiç karşılığı olmadığını bütün 
cihan biliyor. Fakaıt bunu bu millet na-
musiyle tekeffül etmiştir. Düyunu umumiye-
nin taahhüdü ile tekeffül etmiş değildir. Bu 
cihet tavazzuh etmelidir. 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Maddeyi 
tavzih etmediniz. Lehinde 'misiniz, aleyhinde mi
siniz, yoksa fikriniz encümen bunu alsın yeni
den tetkik mi etsin? 

VEHBİ B. (Kare'si) — Tetkik eddbilir. Fa
kat bu madde, asıl arz etmek istediğim -bida
yette de arz ettim - Düyunu umumiyenin tekef
fülünü ve onların şeraitini biran 'evvel tayyedi
yorsa etsin, şimdi kabul ederiz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (lamir) — O da 
müphemdir. 

İSMAİL HAKKI B. (Karesi) — Efendim! 
Arkadaşlarımızdan Emin Bey üki milyon kar
şılığının niçin çıkarıldığına işaret buyurdular. 
Halbuki bunda çok isabet >olmuş. Yani bu iki 
milyonun çıkarıldığında çok isabet olmuştur. 
Eğer bu iki milyon çıkarılmamış olsaydı ne ola
caktı? Düyunu umumiyede veyahut muayyen 
bir kasada yakacak; tedavülden kalkacaktı. 
Vehbi Bey Biraderimizin dedikleri gibi esasen 
mevkii tedavülde bulunan 'evrakı nakdiyemiz 
mevkii tedavülden kaldırılan evrakı nakdiye
nin yekûnuna muadil ve müsavi değildi. Kıs
mı küllisi bilhassa Türk olmıyan müesseselerin 
kasalarmdadır. Diğer suretle imhanın 'bir şek
li de evelce Meclisin açıldığı sıralarda, burada 
mevzubahsolmuştur. Bendeniz o zaman bunu 
altın almakla mı imha edeceğiz diye düşünmüş-
tüm. Bu nıalûmuâliniz, hakikaten bu iktisadi, 
en mühim bir kanundur ve biz bunun birçok 
zararlarını gördük, nitekim bir zan) ani ar Rus
ya'nın rubleleri İstanbul'a' geldi ve onlar git
tikçe evrakı nakdiye ıtabmı tezyidettiler. Ve 
bilhassa mütarekenin nihayetinde bizden kül
liyetli mal aldılar, manifatura üzerine falan.,, 
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Büyük mikyasta iş yapıyorlardı. Bugün o pa
raların hepsi bizim elimizde (kalmış, onlar bi
zim mallarımızı alıp götürmüşlerdir. Netice 
itibariyle o kötü. paralar bizim iyi paralarımızın 
kıymetini düşürmüştür. Kıymetlin tercffüü 
böyle 'kanımla, yedi tertibi bir tertip yapmak
la hiçbir zaman tenezzül etmez. Bunu, paramı
zın kıymetini ancak 'memleketimizde istihsalâtı 
artırmakla tezyid ve terakki ettirebiliriz. Bir 
kere Gümrük istatistiklerine tbaıkalım. Şayanı 
dikkattir. Bundan on'beş gün, bir ay evvel neş
redilen gümrük istatistiğinde 'İhracatımız otuz 
ımilyon lira, ithalâtıımız altmış milyon lira. (O 
başka mesele sesleri) Hayır, bu meseledir. Baş
t a bir mesele değildir. Bu arz ve ıtalep 'mesele
sidir. (Devam sesleri) 

EERÎDUN FİKRİ B. (Dersim) — ismail 
Bey! Mesele bu değildir. Şu maddeye lüzum 
var mıdır, ydk mudur1» Bu hususta bizi tenvir 
edin. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Oraya 
geleceğim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şaı<ki) — Onu 
da dinleriz. Telâş etmeyin. 

İSMAİL B. (Devamla) — Bugün evrakı 
naP'divemizin kıymetini düşüren hariçle olan 
müna^abntı ticar'ye.mizin neticesidir. Bunu 
açık söyliyelim. Memlekette istihsalât az, fakat 
ona nv'knbil ithalat, onun birkaç mididir. 
memleketimizde iktisadi bir siyaset takibed ersek 
emin olunuz evrakı na'kdiyemiz âni olarak teref-
fü ed «erktir. Buna. kıymet verecdk olan şey ne
dir? Yani buna bugün mütemevviç kıymet veren 
kimdir? Borsadır. Bossa da bir arz ve talep var. 
O ara v.o taleb'n neticesidir. Bugün İngiliz lira
sı meselâ borsada; bir vapur mal gelirse o gün 
evrakı nakdiye üzerine yapacağı tesir başkadır. 
Fakat her; vapur mal gelecek olursa 'evrakı nak
diye ürerine yapacağı tesir yine başkadır. Meselâ 
Isanbul'daki tüccar bugün bir milyon İngiliz li
rası mubayaa ötmeye kalkarsa «âni olarak yüz, 
iki yüz, üç yüz kuruş olarak düşer. Âni olarak 
vukubulan temevvüçlerin fazla olduğu zamanları 
nazarı dikkate alınız. Bu 'ekseriyetle memleketi
mizde malın fazla geldiği zamanlara tesadüf eder. 
Onun için biz çalışalım. Memlekette iotihsalâtı 
artıralım ki, evrakı nakdiyenin kıymeti terakki 
etsin. Yoksa Düyunu Umumiyenin öyle boş bir 
imzasiyle evrakı nakdiyenin kıymeti yükselmez. 

Evrakı na'kdiyemizin kıymeti diğer memleketlere 
nazaran (hakikaten yüksektir ve diğer hiçbir 
memlekete kıyas edilemez. Bu memleketin mena-
bii serveti elinde bulunan evrakı nakdiyeye nis-
bet edilecek olursa yakınımızda bulunan Bal
kan hükümetlerinin elindeki evrakı nakdiye biz
den kat kat fazladır ve arazisi bizim kadar geniş 
ve vâsi değildir. Aynı zamanda o memleketler iş
lenmiştir. Bakir servetleri yoktur. Yoksa bizim 
evrakı nakcliyemizin karşılığı Türkiye'nin istik
lâli ve .aynı zamanda da memleketteki menabii 
servetin bolluğudur. Bunu bütün Avrupalı tas
dik eder. Bütün ne kadar iktisadi mecmua varsa. 
âti itibariyle, istikbal itibariyle en yüksek kıy
meti haiz olan Türkiye'nin evrakı nakdiyesini gö
rüyorlar. Bu, tetkik edilmiştir. Yalnız memleke
timizde istihsalâtı artıracak olursak emin olalım 
ki, kuvvetle kanaat edelim ki, evrakı nakdiyemi-
ızin kıymeti yüzde yüz artacaktır. Sonra evrakı 
nakdiyenin memleketimizde buulnmasını söyledi
ler. Bumdan tevahhuş edecek hiçbir şey yoktur. 
Haılbden evvel de İngiltere'de altından ziyade 
evrakı nrkdiye mevkii tedavülde idi; çekleri idi. 
madenî medkûkât ile ticari fazla muamele yapan 
İngiltere olduğu halde en az mevkii tedavülde al
tını olan yine İngiltere idi. Onun iein bendeniz 
bu maddenin kalmasına taraftarım. Bunda hiçbir 
mahzur yoktur. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
Hükümet bu lâyiha i kanuniyeyi Meclise tevdi 
ederken ehemmiyetli bir maksat takibeylemiştir. 
O da Hükümetin lâyihai ka.nuniyesinin birinci 
maddesinde vazıhan .görülüyor. Evrakı nakdiye-
yi peyderpey tedavülden ref'i ve itfa için her 
sene Düyunu Umumiye bütçesinde açılacak olan 
faslı mahsusa iki milyon liralık »tahsisat vaz'olu-
nacaktır ve bu varidat için de emvali emîriyenin 
hasılatını karşılık gösteriyor ve o karşılık »kâfi 
gelmezse umumi bütçeden tahsisat koyacağını ilâ
ve ediyor. Encümen bu maddeyi Hükümetle mu
tabık kalarak 'kaldırmamıştır. Yalnız ufaklık ih
tiyacını tatmin etmek için karşımıza bir kanun 
getirmiştir. Bendeniz hulâsa olarak şunu arz et
mek isterim ki; hakikaten ufak paralar pek pis 
olmuştur ve ele almamıyaeak bir hale gelmiştir. 
Bunlar halkın ihtiyacını temin edemiye-
cek bir halde bulunmaktadırlar. Ufak para 
ihracı lâzımdır. Tamamen enemüen de Hükü
metle bu noktada mutabık ve hemefkârdır. Şim-
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di müzâkere etmekte olduğumuz dördüncü mad
deye gelince: Bu Hükümetin umumi esas olarak 
Meclise müracaat ettiği lâyihai kanuniye ile bir 
cüz olarak burada kalmıştır. Yani evrakı nakdi-
yeyi mevkii tedavülden kaldırmak için ne gibi 
bir usul takibedeceğini bir küllolarak Heyeti Ali-
yenize takdim ettiği zaman bu madde burada çıp
lak olarak kalmıştır. Bu maddenin şüphesizdir 
ki; büyük ehemmiyeti ve şümulü vardır, Evrakı 
nakdiyemizin sureti ihracı hakkında tedvin edil
miş birçok kanunlarımız vardır. Ve Hasan Bey 
kardeşimizin pek güzel izah ettikleri veçhile Lo
zan Konferansiyle alâkadar olan keyfiyet ve hu-
susatı da vardır ve fakat bütün bunlar olmakla 
beraber bu maddede bir tertip itibar edilmiş de
mek suretiyle gayet mühim ve umumi bir vaitte 
bulunuyor. Beyefendiye ben de soruyorum! Bi
zim muhtelif (emisyona) tâbi olan evrakı nakdi-
yemizi bir tertip addetmek - soruyorum size - bir 
tertip itibar etmiş olmakla ne oldu! Soruyorum. 
Büyük bir zulmet içerendedir. Eğer âtiyen ma
lûm bir keyfiyet varsa bendenizin de tenvir edil
mesini istirham ediyorum. Şu halde bu madde he
nüz olmuş bir halde değildir. Üzerinde işlemek 
lâzımdır. Bunu reddetmek de doğru değildir, 
kabul etmek de doğru değildir. Şu halde encü
menden rica ederiz. Kanunun makabli kabul edil
miştir, mabadı da kabul edilir. Çünkü sırf ufak
lık paraya münhasırdır. Bu kanunun ruhunda 
mündemicolan şey ufaklık paraya aittir. Encü
men bu maddeyi ariz ve amik tetkik eder. Bina
enaleyh bizim evrakı nakdiyenin üzerinde Hükü
metin ve Büyük Millet Meclisinin siyaseti ve bu
nun âtiyen ne suretle tesbit ve takibedileceği biz
ce malûm olduğu gibi bütün cihanca da malûm 
olmalıdır ve korkarım ki, birtakım simsarlar ve 
paramız üzerinde entrika çevirmek istiyenler ef
kârı umumiyemizi tağlit ederler ve kambiyomuz 
üzerinde tesir yaparlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu merkezde takririm 
ya?. 

FERİDUN FIKRt B. (Dersim) — Muvaze
ne! Maliye Encümeni bir şey söylemedi. Mazba
tasında kupkuru, «Bir faide mutasavver bulun
madığı cihetle» diyor. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur efendim; 
maddenin müzakeresinin kifayetini reyi âlileri
ne koyacağım. Maddenin müzakeresini kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın... (Encümene git
sin sesleri.) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümene gitsin, tak
ririm okunsun.' 

REİS — Müzakere kâfi görüldükten sonra 
takririnizi okuyacağım Şükrü Bey! 

EMİN B. (Eskişehir) — Söz istiyorum Reis 
Bey! 

REİS — Buyurun efendim! 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim! Hüküme
tin teklif ettiği birinci madde olmaksızın bu ko
nulan dördüncü madde bilâsebep müphem bir 
şekilde bırakıldığından dolayı hicolmazsa bir, iki 
ay için bizi bir buhranı malî içerisinde bıraka
caktır. Bendenizce, bu madde doğrudan doğru
ya kabul edilecekse Maliye Vekilinin mesuliye
tini kabul ediyorum diyerek teminat vermesi lâ
zımdır. (Öyle şey olmaz sesleri), (Gürültüler), 
(Encümene sesleri) Arz ediyorum efendim. Ev
rakı nakdiyenin kıymeti bizim memleketimizde 
bugün altın ayarında olmasa bile elhamdülillah 
bu kadar muharebeli hengâmda para çıkarmak-
sızm, borçlammafcsızm payidar olan bir devlet 
yoktur. Mebzul menabie malik olduğumuz halde 
pek az borçlu bir millet olduğumuz için evrakı 
nakdiyemizin daha fazla kıymetli olması lâzım-
gelir. Her halde suni tesirlerin tahtında bu ev
rakı nakdiyemiz lüzumundan fazla kıymetten 
düşmüştür. Bugün İsmail Beyin buyurdukları 
gibi gerçi bütün mesele istihsalât meselesi ise de 
ne şekilde olursa olsun evrakı nakdiyemizin bu 
kadar sukutuna sebep yoktur. Binaenaleyh mad
deyi böyle müphem bir şekilde bırakmak doğru 
değildir. Evrakı nakdiyeyi şu kadar senede şöy
le öldüreceğim ve şu şekilde tutacağım diye Dev
letin esas itibariyle ve malî bir şekilde bir siya
seti belli olmaksızın lâalettayin diyeceğim, çünkü 
Hükümet nazarında gayet muvafıkmış, her sene 
iki milyon lira koyuyor ve bu suretle imha edi
yordu ve arkasında da birleştiriyordu. Hiçbir 
şey yok iken ortada bu madde sipsivri kalıyor, 
binaenaleyh gayet tehlikeli ve muzırdır. Tekrar 
nazarı dikkati âlinizi celbederim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Muvaze-
nei Maliye Encümeninin vücuda getirmiş oldu
ğu bu madde hakikaten yalnız bir manzara arz 
ediyor. Kanunun birinci, ikinci, üçüncü madde
leri ufaklık meskukât hakkında olduğu halde 
dördüncü madde doğrudan doğruya evrakı nak
diyemizin esas kıymeti meselesini, yahut evrakı 

— 720 — 



t : 99 11 . 2 . 1340 0 : 2 

nakdiyernizin heyeti umumiyesi hakkında bir 
hükmü tazammun ediyor. Binaenaleyh garabet 
buradan neş'et ediyor. Bunun için bâzı arkadaş
larımız bu maddenin tayyı lehinde söz söylüyor
lar. Bazı arkadaşlarımız ezcümle Hasan Bey ar
kadaşımız ipkası lehinde mütalâa dermiyen edi
yorlar. Bu maddeyi bu kanundan ayıralım. Bu 
kanun aşağıdaki maddelerde, 5 - 6 ncı maddeler
de görüleceği üzere ufaklık meskukâta taallûk 
ediyor. Binaenaleyh bu dördüncü maddenin 
kanundan ayrılması fikrindeyim ve buna taraf
tarım. Ve bu hususta, yani lehinde, aleyhinde 
bir karar vermiyelim. Meseleyi Muvazene! Maliye 
Encümeni alsın, tetkik etsin, tamik etsin, ondan 
sonra bize, esbabı mucibell muvazzah ve tetki-
katlı, tahkikattı bir mazbata ile buraya gelerek 
bu meseleyi o suretle halledelim. Dördüncü mad
denin kanundan ayrılması fikrindeyim ve buna 
taraftarım. Buna bir hüküm vermiş olmıyalım. 
Yani tayyedilmiş olmasın. (Ayrı bir şekilde gel
sin sesleri.) Esasını reye bile koymıyalım. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜHÂLIK B. (Kân-
gırı) — Reis Bey! Bunu encümenle beraber ayrı
ca müzakere ederiz. Tetkik ederiz. Öbür mevad-
dı kanuniye ile encümende müzakere edilsin! 

REİS —- Pekâlâ efendim! Dördüncü madde 
hakkında bir takrir var? 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü madde Hükümetin teklif ettiği 

birinci ve ikinci maddelerle alâkadar olduğu ci
hetle bu maddenin mie'zkûr maddeler ile bera-
Iber müzakere edilmek üzere kanundan ih raisini 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Gazim 

REİS — Efendim >bir de Bolu Mebusu Şük
rü Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Yedi tertip evrakı nakdiyenin bir terıi'bi iti

bar edilmesine dair dördüncü maddede şeraiti 
tediye tesbit edilmemiş olmasından dolayı bu
gün sekizi bir liraya alınıp satılan evrakı n&k-
diyenıizi büsbütün kıymetten İskata sebehola
cağı kanaatindeyim. Çünkü şeraiti tediye her 
ne ise meçhul .bırakılmıştır^ Piyasada bu hal 
şüphe tevlid etmek ihtimali ağleb olduğundan 
mümkün ise tediye §eraitinin kanuna vaz'ı ve 

olmadığı 'surette maddenin ilgasını arz ve teklif 
leylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim! Erzurum Mebusu Câzim 
Efendi, dördüncü madde, evvelce Hükümet ta
rafından teklif edilmiş olan lâyiha! ka>ilmiye
nin birinci ve ikinci maddeleriyle alâkadar ol
duğu ve zaten Maliye Vekili Beyefendi de bu
rada izahat verirken 'bu hususta ayrıca uzun 
uzadıya tetkikat yaparak buraya sevk edeceği
ni vadeylediği için dördüncü maddenin vad'olu-
nan tahkikatın neticesine kadar kanundan ih
racını teklif ediyor. (Kabul sesleri) Binaenaleyh 
teklifi reyi âlinize vaz'ediyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — İktisat Encü
meni iştirak etsin! 

REİS — Efendim! Kanun yapılacak, bitta
bi yapılırken aidolduğu encümenlere havale olu
nur. Henüz daha kanun ya.pılmıyor ki- İktisat 
Encümeni mevzuubahsolsun. Câzim Efendinin 
teklifini reyi âlinize vazediyorum. Kalbul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye va?z'- * 
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Teklif kalbul edilmiştir. Binaenaleyh 
dördüncü madde Hükümiet tarafından vadedilen 
1 noi, ikinci madde ile müzakere edilmek üzere 
kanundan ihraeedilmiştir. Beşinci madde dör
düncü madde olmuştur. 

Madde 4. — 27 Teşrinisani 1386 tarihli Ka
nun ile 1337 senesinin nihayetine kadar tedavülü 
temdidedilmiş olan meskukâtı mağşuşe men'i 
tedavülü hakkında başkaca 'kanun neşredilince-
ve kadar beynelahali tedavül edeceği gibi Devlet ve 
müessesatı resmiyeye ve hususiyeye ait bilû
mum veznelerce 'kabul ve sarf olunacaktır. 

REİS — Efendim Ibu madde hakkında söz 
istiyen var mı1? 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Yalnız bendeniz ıbir 
sual soracağım. Yüzde kaç nisbetinde. 

REİS — Suali kimden soruyorsunuz ? Ben
denizden mi 1 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Mağşuşe 'bir nis-
bet dâhilinde mi, yoksa alelıtlak mı ika/bul edi
lecek? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Hayır, istediği kadar. 
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ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Yüklerle mi? 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-

LİK B. (Kângırı) — Yüklerle gelmez 'ki, efen
dim. 

ŞÜKRÜ 11 (Devamla) — Efendim! Mese
lâ Mardin'de, evinde on çuval nikel parası olan 
insanlar var. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Nikeli teb
dil edecek değil ya. 

İSMET B. (Çorum) — Vekil Beyefendi! 
Tevhidi Meskukât Kanununda bir madde var
dır. Ufaklıklar için 'bir baddi âzami ve bir 
haddi asgari tâyin edilmiştir. Binaenaleyh o 
kanunun üçüncü maddesi, zannediyorum, mer'i 
kaldıkça ufaklıklar sandıklarca ye sairelerce 
alınmaya icbar edilemez. Her halde haddi âza
misi elli 'kuruştur. İsterse 100 kuruş borç tedi
ye etsin. Haddi âzami elli kuruştur. Binaen
aleyh ufaklık bu haddi âzamiden fazla olacak 
olursak: o vakit o kanunun üçüncü maddesini 
'tadil etmelk lâzımgelir. İhtiyaçtan fazla ufak
lık Vardır. Şimdiye kadar nikel meskukâtın 

, şurada veya burada toplanarak kalması, halk 
tarafından alınıp satılmaması devairin bu para
yı almamasından ileri geliyordu. Devair yüzde 
'beş hesabiyle elli kuruşa kadar ufaikbk alır. 
Fazla alamaz. Eğer siz devaire emir verecek 
olursanız, hilafı ikamın elli kuruştan fazla alın 
diye, o vakit ufaklık meskukât lâzımgelen ih
tiyaca bile kâfi gelmez. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Daha ziyade meskukât mı 
d a rb ettireceğiz? 

İSMET B. (Devamla) — Hayır, bugünkü 
ufaîkhtklar vasıtai mübadeleyi teshil edecek mik
tardan fazladır. O eski ufaklıklar kaldırılarak 
yerine yeni ufaklıklar yaptırılmıştır ve mesku
kât tevhit ve tashih edilmiştir. Binaenaleyh 
'siz eski 'meskukâtı da buna ilâve ediyorsunuz. 
Halbuki bugünkü meskukât bile o haddi âza
miden fazla olduğu için ve davir haddi âzami
den fazla kabul etmediği için halk arasında 
suitefehhüm hâsıl oluyor ve 'bu suitefe<hhüm ne
ticesi olarak o ufaklıklar tedavül edemiyor. Bi
naenaleyh eğer bu ufaklıkların ihtiyaca kâfi 
olacak miktarda olduğuna dair ihsai bir malû
mata 'müstenit kanaatiniz varsa o kanunun 
üçüncü maddesi mer'idir. Yoksa o kanunun 
üçüncü maddesinin kaldırılması lâzımdır. Yok

sa 'buradaki şifahi taahhüdatmızla ufaklığı o 
hadden fazla aldıraımazsmız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Üçüncü madde ilga 
edilmiştir. İşte «Bu Tevhidi Meskukât ahkâ
mına mugayir mevad mülgadır» diyor, 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! Mesele zannediyorum, iktisadiyatın 
meskukât bahsine naklediyor. Meskukât ne
dir? Ufaklık nedir? Evrakı nakliye nedir? Bun
ların mahiyetleri nazarı itibara alınırsa mesele 
suhuletle anlaşılır zannediyorum. Bizim Tevhidi 
meskukât Kanunumuzda -olduğu gilbi bütün dev
letlerin Meskukât kanunlarında ufaklık mesku
kâtın tediye edileceği miktar muayyendir. Bunun 
için yüzde beş veya yedi gibi kayıtlar konmuş. 
\Bunun selbebi 'bu kanunların cari olduğu zaman
larda meskukat, hakiki meskukât imiş. Yani kıy
meti zatiyösi, kıymeti imedeniyesi, kıymeti kanu-
niyesine müsavi olduğu zamanlarda ufak mülba-
delâta tavassut etmek İçin kıymeti kanuniyesin-
den ibaret olan kıymeti maddiyesi onda biri, bel
ki yirmide biri olan ufaklık meskukâtın bir nis-
bet dairesinde koymak mecburiyeti vardır. Fakat 
memleketin tedavül eden 'parası hakikî meskukât 
olursa, yani kıymeti izafiyesi arz ettiğim gibi kıy
meti kanımiyesine sarf ettiği paraya müsavi olur
sa, meselâ yüz kuruşluk altının kıymeti madeni-
yesi 100 kuruşluk evraka müsavidir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Mecidiye? 
HASAN B. (Davamla) — Mecidiyelerin ma

hiyeti de... Şimdi balhiıs baihsi açıyor. Mabiyet'i de 
ufaklık 'meskukâta inkılâbetmlştir. Gümüşün Har
bi Umumiden evvelki vaziyetlerine nazaran me
cidiyenin içinde sekiz kuruşluk gümüş bulundu
ğu halde yirmi kuruşa tedavülü onun da kıymeti 
zatiyesinin kıymeti tedavüliyesinden ziyade olma
sından mütevellittir. Bundan dolayıdır ki, yeni
den mecidiye darlbı memnu idi. Çünkü ufaklık 
meskukâta inkılâbetmiş idi. Halbuki şimdiki para
mız nedir? Şimdiki paramız tamamen kanuni bir 
paradır. Kıymeti maddiyesi ufaklık dediğimiz 
nikelin kıymeti madeniyesi nisfbet dairesinde ha
kiki paramız olan evrakı nakdiyemizm kıymeti 
'zatıye'sinden daha yüksektir. Buıgün nikelin kıy
meti 'madcniyesiyle kıymeti kanuniyesi arasın
daki nisbet kanuni olarak kabul ettiğimiz evrakı 
nakdiyenin kıymeti maddiyesiyle, yani maddenin 
kıymetiyle kıymeti zatiyesinin nisbetinden daiha 
yüksektir. (Bugün, sesleri) Yani paranın evrakı 
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nakdiye olduğu bir devirde ıhaikikî para meydanı 
tedavülde bulunmadığı bir devirde ufaklık mes
kukât dle haikiki paranın, yani büyük paranın, 
kanuni paranın kıymetlerini tâyin etmeye mahal 
(kalımaz. İktisat, yalnız ufaklık meskukât bilâha-
ra diğer para ahval ve şeraiti âlem değişir de 
haikiki para devrine gelecek olursa yine biz de 
aynı kaideye tabean paramızı hakiki para haline 
koymak mecburiyetinde bulunduğumuz için eli
mizde mevcut ufaklık meskukâtın miktarını na
mütenahi tezyidetmemek lâzımdır. Darbedilen 
miktarını ihtiyaç nisbetinde tutarız. Darbedilen 
miktarını ihtiyaç nisbetinde tutmak üzere tedi-
yesİndeki nisbeti tâyine mahal yoktur. Para kâ
ğıt para kaldığı müddetçe ufaklıkla, asıl büyük 
para arasında kıymeti maderiiyenin kıymeti ka-
nuniyesi arasında fark kalmamıştır. Bilâkis ıarz 
ettiğim gibi bu ufaklık paranın kıymeti zatiyesi-
ne nisbeten daha çoktur. 

İSMET B. (Çorum) — Bir .sual sorabilir mi
yim? Burada kanunun ahkâmı mülgadır denili
yor. Bu üçüncü maddesini kaldırıyor mu. Kal
dırmıyor mu? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Buna mu
gayir ahkâm mülgadır, diyorsunuz. O buna mu
gayir değil ki... Tedavül edecektir. Tedavüle mâ
ni değil ki... Mamafih arzu buyurursanız saraha
ten ifade edilsin. Yalnız bendeniz ısrar ederim, 
ufaklık paramızı öyle tahdidetm'iyelim. Çünkü 
mevcut paramıza ilâveten yeniden para kesmiş 
vaziyetinde kalırız ve ufaklık daima mübadeleyi 
teshil için ihdas edilmiştir ve bunu temin için 
böyle kalmalıdır. Miktarının ıgayet mahdudolma-
sı lâzımdır. Çünkü evrakı nakdiyemize yeniden 
bir tertip ilâvesi tarzında anlaşılmasın. Mesele 
bundan ibarettir. 

İSMET B. (Çorum) — Meskukâtı mağşuşe-
nin temdidi tedavülümü kabul etmiyorsunuz o 
halde.... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Miktarı 
mahdudolmak şartiyle kabul ederim. 

« i 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bende 
niz bir sual soracağım. Efendim! Hasan Bey pa
ramız kâğıt (kaldıkça bakır veyahut nikelin -kıy
meti madeniy esinden az olduğu için böyle bir kay
da lüzum yoktur, buyurdular. Bendenizce bu 
doğru değildir, öyle 'zannediyorum. Çünkü bir 
kâğıt bir altın edebilir ve o bir altınlık kâğıdı 

birisi taklidederse onu yakalamak kolaydır. Fa
kat bakır para, nikel para ve sair paralar ufak 
paralardır: Bir kâğıt bir altın para edebilir. Fa
kat hiçbir vakit madenin taşıdığı kıymeti mad-
diyeyi sinesinde taşıyamaz. Binaenaleyh gerek 
altın olsun, gerek evrakı nakdiye olsun kâğıdın 
kıymeti hakikiyesi Hükümet tarafından taahhü-
dedilen altına müsavi olabilir. Halbuki bakırın 
kıymeti mâneviyesi daima bakidir. Kıymeti mad-
divesi taşıdığı dirhemdir. Binaenaleyh tehlike 
daima vakıdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Efendimi! 
İzahatınızı dinledim. Fakat meselenin mahiyetini 
değiştirmedi. Farz ediniz ki, yakın bir zamanda 
paramız başbaşa kal&caSktır. Bu mahiyeti iktisa-
bedecektir. İnşallah bu da birkaç senelik iştir ve 
buna eminim. Bu da birkaç senelik muntazam 
faaliyetimiz neticesinde olacaktır. İJstihsalâtımızı 
tezyidedeeeğiz. Birkaç sene sonra ıgümüş paramı
zın kambiyosunun düşük olmasına mâni sebep 
kalmıyacaktır. Bu; bövledir. Kâğıdımız kesbi ka
tiyet etmiştir, ufaklığın miktarını memleket dâhi
linde gerek kâğıt, gerek uf aklılk meydanı tedavü
le çıkan paralardır. Ufaklığın, küçük paranın 
mülbadelâtı tevsi edecek dereceyi tecavüz «itme
mek şartiyle yalnız tesliminde borcunu temin 
ederken kâğıt yerine kendisine kıymeti kanuniye 
verilen yüz kuruşa kıymeti hakikiyeyi verirse
niz bunun tehlikesi nerede olduğunu bendeniz 
hâlâ sezemiyorum. Miktarının hangi nevi ve de
recedeki mübadeleye tavassut için vaz'edilmiş ise 
bu para o ihtiyacı temin edeceğinden fazla ol
masına dikkat etmek lâzımdır. Başka bir şey de
ğildir. Yani bendeniz Tevhidi Meskukât Kanu
nunun yekûnu tediyatı ufaklığın yekûnu tertiba
tını geçmesin ve yekûn da yüzde beşi geçmesin. 
Yekûn itibariyle elli kuruşu geçmesini ben bir 
faidei iktisadiye mahiyetinde .görmem. Kasalar 
.almaz. Hıfzedilecek mahal kalmaz. Ortada mad
di bir mesele vardır. Evvelâ şunu arz edeyim 
'ki ufaklık paranın şekli tabı o kadar ince o ka
dar iyi okn'alıdır ki taklid edilememelidli' Eğer 
işin içerisine para farkı girerse, yani kıymeti 
maddiye ile kıymeti mâneviye büyük olursa 
ufaklık paralar daha -ziyade kabili taklittir. 
Halbuki evrak üzerinde yapılacak eşkâl daha 
ziyade kolaylıkla .anlaşılabileceği için bir teh
like vardır. İşte yalnız tehlike buradadır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim! Bendeniz 
izahata sual şeklinde başladığım için maksadı-
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mı tamamiyle ifade ed emeğimi zannediyorum. 
Bu madde 27 Teşrinisani 1336 tarihli Kanunla 
1337 senesi nihayetine kadar tedavülü tem-
didedilmiş olan mağşuşenin men'i tedavülü hak
kında başkaca kanun neşredilinceye kadar bey-
nelahali tedavül edeceğini temin ediyor. Tevhidi 
Meskukât Kanununda mühim bir maksat var
dır. O da Devletin meskukâtını ıslah etmek idi. 
'Biliıyorsunuız; bizde ufaklıklar muhtelif kıyme
ti madeniyeyi haiz muîhtelif şekillerde muhtelif 
paralardan ibaret idi. Nikel meskukâtı ufaklık 
şeklinde Hükümet mevkii tedavülü vaz'ederek 
evrakı nakdiyeyi kıymetli bir maden şekline 
istinadettirmek için yapmış idi. O vakit hatı
rımda kaldığına göre altmış bin liralık nikel 
meskukât darlbedilmişti. Fakat bu altmış bin 
liralık meskukât evvelce tedavül etmekte olan 
mieskû'kâtm adedine müsavi olmadığı için bir 
taraftan meskukâtı .mağşuşeyi ortadan kaldır-
uıa'k ve bunu mevkii tedavüle koymakla müba-
delâtı umumiyeyi tahsilden ibaret olan vazife 
ve müessiriyeıti temin etmek ve eğer kâfi gel
miyorsa, haddi âzami dâhilinde kâfi gelmiyor
sa ona bir miktar daha ilâve ederek meskukâtı 
mağşuşeyi ortadan tamamen kaldırmaktır.. Har
bi Umumide bütün milletler, altın meskukâtı 
tutarak, yerine evrakı nakdiye olmak üzere va-
sıtai mübadele çıkarmak mecburiyetinde kal
makla bittabi 'bizim Devlet de bildiğiniz vasıtai 
mübadelesini ıevrakı nakdiye şekline talhvil etti 
ve kıymetini de Tevhidi Meskukât Kanunu ile 
'birleştirdi. Evrakı nakdiyenin ilk tedavülü za
manlarında biliyorsunuz jki nikel ımeskûkât, ha
kikaten dünyanın en iyi parası ve 'kıymetli pa
rası olduğu için halk tutuyor, diğer meskukâta 
tercih ediyordu ve gayet iyi tutuyor ve tedavül 
ettiriyordu. Evrakı nakdiye üzerinde yavaş ya
vaş fiyat farkları hâsıl olunca halk, onu tut-
imaya başladı. Serbestçe mevkii tedavülü koy
muyor gümüş gibi, altın 'gibi kıymetlidir diye 
'Mecidiye ve sair gümüş paralar gibidir diye 
'halk bunları saklamaya başladı. O vakit Mıülba-
delâtta vasıtai suhulet olan bu parayı halk tu
tunca ufak: tefek alışverişler yapılmamak mec
buriyeti karşısında kalındı. Hattâ 3 - 5 kuruş
luk ekmek almak istiyen bir adam, ufaklık ol
madığından dolayı büyük ıztıraplar çefeti. Hü
kümet bile bile bir taraftan meskukâtı mağşu
şenin devamı tedavülünü tecviz ediyor, diğer 
taraftan da bildiğiniz ufaik kâğıt paraları mu

kabilini tutmak suretiyle çıkartıyordu. Bir ta
raftan ufak kâğıt paralar çıktı. Diğer taraftan 
nikel paraların devamı tedavülü tecvit edildi. 
Öbür taraftan kıymetli ufaklığımız olan bu 
Devletin yegâne kıymetli bir ufaklığı olarak 
kalması lâzımg-elen, para da o suretle kaldı ve 
bu paralar birbirine karıştıktan sonra mübade
lenin ufaklık paraya olan ihtiyacı derecesinden 
arttığı için, halkın hissiyatına tabi olmaya baş
ladı. Baktı ki ufaklık nikel para çok güzeldir. 
Onu tuttu. Bazan eski meskukâtı mağşuşeyi 
tuttu. Bazan bundan da sarfınazar etti Ufak
lık paraları tutmaya başladı. Hükümet halkın 
elindeki ufaklıkları takyiden alıyordu ve hal
kın bu hissiyatına daima Hükümet sebeboluyor
du ve Hükümet elindeki bütün ufak paraları 
halka vermeye çalıştı. Hattâ mesıkûkâtı mağşu
şenin devamı tedavülünü tecviz ettiği halde Hü
kümet almamaya başladı. Nikel meskukâtı dahi 
o kanunun tâyin ettiği haddi âzamiden aşağı 
miktarda bile almamaya başladı ve bu suretle 
halk ufaklık paranın kıymetinden tamamen 
ümitsiz bir hale geldi. Yani bu para nedir de
di. Şimdi görüyorum ki bu Devletin en güzel, 
en kıymetli, en sabit ufaklık parası olan nilkel 
meskukâtın yine şunun, bunun elinde dolaşarak 
hiç kıymeti haiz olmaması için meskukâtı mağ
şuşenin devamı tedavülünü tecviz ediyoruz. Di
ğer taraftan da kâğıt paraya mukabil yine 
ufaklık çıkarıyoruz. Bunları çıkarırken acaba 
vasıtai mübadele olan ihtiyacımız ne 'kadarıdır? 
O Tevhidi Meskukât Kanununun 3 rıcii madde
siyle tâyin edilen haddi âzamiden ne kadar faz
lalık, ne kadar eksiklik vardır? Ya bhe para
nın lüzumu vardır, ya yoktur. Bakır olsun, ni
kel olsun, ne olursa olsun bundan sonra nikel 
meskukât gibi meskukâtın kıymeti tedavüliye-
sine fena tesir yapacak olan bir kanun da yap
tık, bu kanunun birinci, ikinci maddesini o şe
kilde kabul ettik. Binaenaleyh bu memlekette 
Tevhidi Meskûlât namı olan bir kanunla mes
kukâtı tamamiyle altüst etmişizdir. Bu parayı 
Hazine da kakül edecek, memleket de kabul ede-» 
cek, Hükümet de kabul edecek. Zannediyorum 
ki halk buradaki teminatı kâfi görme.-; ve yine 
ufaklık meskukât şunun, bunun hissiyatına tabi 
olarak şurada, burada ıkalır; ne Hükümet alır, 
ne Düyunu Umumiye alır, ne o alır, ne bu alır, 
hiç kimse almaz. Fazla meskukât kabul etmek 
ıztırarmda halk kalır. Aşağıda Tevhidi Mes-
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kûkât Kanununa mugayir ahkâm mülgadır di
ye bir madde vardır. Şülkrü Bey biraderimiz 
dediler ki Tevhidi Meskukât Kanununun üçün
cü maddesini bu kanun ilga ediyor. Halbuki 
üçüncü madde, ufaklık paranın haddi âzamisini 
gösteren 'bir maddedir. O madde, bu 
ıkanuna mugayir değildir ki, onu bu 
kanun ilga etmiş olsun. Bu kanunun 
altıncı maddesinin onu ilga edeceği hakkında 
kanaatim yoktur. Binaenaleyh »bana 'göre mes
kukâtı mağşuşenin tedavülünün temdid edilme
mesi lâzımdır. Mademki ufaklık yeni bir mes
kukât darbediyoruz; kâğıt 'paraları kaldırmak 
için, evvelce de en esaslı şeyimiz vardır. Nikel 
meskukâtımız vardır. Hattâ her ikisi birleşirse 
buigün mübadelemizi teshil edecek olan ufak
lık ihtiyacından fazla olacağına kaaniim. Bu
nun için bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! İsmet Beyefendinin 'haklı olduğu bir 
nokta vardır. Esasen muhtelif cinste meydanı 
tedavüle çaktığından !bahis buyurdular. Şimdi 
buna, yahut küçük paranın yerine 'kaim ola
cak olan ufaklık ilâve edecek olursalk ihtiyaç
tan fazla ufalklık paranın mevkii tedavüle çıka
bileceği ihtimali olduğunu söylüyorlar. Ufa'k-
lık paranın hakikaten biraz fazlaca meydanı 
tedavüle çıktığı vâkıdır. Kısmen Tevhidi Mes-
'kûiknJt Kanunu yapıldıktan sonra, kısmen arz 
ettiğim esbap dolayısiyle, kısmen dahilî para 
farkını kaldırmak suretiyle ki, en miühimmi da
hilî para farkını kaldırmak maksadiyle oldu
ğundan ufaklık buhranı dolayısiyle para 'buhra
nı ;hâsıl olmuştu. Malûmuâliniz lirayı bozmaz
lardı. Lirayı (99) a (98) e bozarlardı. Bu, sar
rafların menfaati iktizasından idi ve kendi men
faatleri icalbatından idi. Kanunu suya düşür
mek için buna çok çalıştılar. Onun için Mali
ye Veikâleti ufaklık para olarak sipariş ettiği 
kuruşluk ve beş kuruşlukların miktarını Mraz 
ziyade ta'bettirmiştir. Nisbet alıyorlar. Bende
niz, nisbet olmak üzere şunu gönmüşümdür. 
İstatistiklerde, meskukât, mebahisinde Avru
pa'da 'kabul edilen usul, nüfus başına on fırarik-
tır. Şu halde bize lâakal (100) milyon fırank-
h'k bir ufaklık lâzımdır. Şimdi 'bunların her bi
rinden ne kadar çaktığı, bulunmak iktiza eden 
miktar malûmdur. Maliye Vekili Beyefendi, 
hesaplarını yaparlar. Eğer hakikatten yüzlük, 

beşlik, kuruşluk ufaklık para ve bunun yerine 
kaim olacak olan yeni .meskukât ile meskukâtı 
mağşuşe ve bir de gayet güzel olan nikel pa
ranın yekûnu tecavüz ediyor malhiyette ise, ica
bına göre, meselâ meskukâtı mağşuşenin -ki, 
gayet fena bir paradır - mevkii tedavülden kal
dırılması doğru olur. Nisıbet de vardır. Nü
fusa göre nisbet de vardır. Esası da vardır. 
Mesele, hesap meselesidir. Memlekette vasati 
olarak ufalklık para bulundurulması lâzımgelir-
se bu esaslara terfiki muamele imikâm vardır. 
Berideniz, 'bu hususta Maliye Vekâletine salâ
hiyet verilmesi taraftarıyım. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ-B. (İzmir) — Kâğıt 
oldukça değil mi efendim ? 

REİS — Efendim! Söz istiyen arkadaş yok
tur. Yalnız bir teklif vardır. Çorum Mebusu 
İsmet Bey mevzuu müza'kere olan maddenin tay
ymı iteklif ederim, diyor. Bu teklifi reye koya
cağım. Dördüncü maddenin tayymı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
•koyuyorum. Dördüncü maddenin tayymı ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Efendim te
reddüt hâsıl olmuştur. Binaenaleyh tayymı 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Desrim) — Halkın 
ihtiyacını ne yapacağız, onu kaldır, onu kaldır! 

REİS — Aksini reye 'koyuyorum. Tayymı 
kaibul etmiyenler ayağa kalksınlar, Tay 'kabul 
edilmemiştir. Binaenaleyh maddeyi aynen re
yi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen ka
ibul edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. 

MUSTAFA B. (Çoruim) — Encümene gide
cekti. r 

REİS — Rica ederim kim söyledi? Tamam 
reye konurken bir şey çıkarıyorsunuz. Encüme
ne dair bir telk'lifiniz var mıdır ki, (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âliniz'e koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reyi âlinize arz .ediyorum. Kaibul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Madde aynen kaibul edil
miştir. 

Madde 5. — Tevhidi Meslkûkât Kanununun 
işbu kanuna mugayir ahkâmı mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi «aynen reyi âlinize vaz'edi-
yoruim. KaJbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. ' 
Aksini reye koyuyorum. Kaibul etmiyenler lût-
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fen ellerini «baldırsın. Madde aynen kabul olun-
mraştur. 

Madde 6. — İşbu ufaMık ım'eslkûk'âtm darbı 
için 1339 senesi Maliye bütçesinin yetmişinci 
faslının ikinci maddesine (800) bin lira tahsi
satı munzamına vaz'edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
edeceğkn,. Kalbul etmjiyeniler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kalbul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu tahsisatın 1339 senesinde 
sarf edilmiyen miktarı 1340 senesinde de sarf 
olunacaktır. 

REİS — Yedinci madde (hakkında söz istiyen 
var ımıl (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul ct-
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 'mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
A'-az'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen ka'bul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Müsaa
de eder imisiniz Reis Bey % 

REİS — (İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur.) Madde budur. Sual 
olunacak bir şey yoktur. Bu madde hakkında 
söz istiyecekseniz, başka Vekilin de memur edil
mesini teklif edecekseniz söyleyiniz. Maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen 
'kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umulmiyesini tâyini esa
miyle reyi âlinize vaz'edeceğim. KaJbul eden
ler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey puslası 
vereceklerdir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İztaıir) — Efen
dim bendeniz reyimi verebilmek için bir söz 
söyliyeceğim. Reyimi niçin beyaz, niçin kırmızı 
veriyorum. Onu izah edeceğim. 

REİS — Evvelce bir takrir vermiş olsaydı
nız bu mey anda izah ederdiniz... Henüz reyini 
vermemiş rüfeka varsa lütfen reylerini versin
ler. İstihsali âra hitam bulmuştur. 

Efendim, neticeyi arayı arz ediyorum : Reye 
iştirak eden azanın adedi (80) olduğu için mua
mele tamam değildir. (7) ret, (5) müstenMfe mu
kabil (68) kabul vardır. Binaenaleyh kanun 
ikinci defa reye vaz'edilecdktir. Yarın saat birbu-
çuikta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat. : 6,30 
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Sayım Kanunu hakkındaki aranın neticesi 
(Nisabı ekseriyet yoktur) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

135 
126 

8 
1 

Artvin : Hilmi Bey, Ardahan : Talât Bey, 
Aksaray : Besim Atalay Bej7, Neşet Bey, Amas
ya : Esad Bey, Antalya : Ahmed Saki Bey, An
kara : İhsan Bey, Edirne : Faik Bey, Ordu : 
Hamdi Bey, Halil Bey, Reeai Bey, İsmail Bey, 
Erzincan : Salbit Bey," Erzurum : Halet Bey, Ga
zim- Efendi, Ziya Bey, Münir Hüsrev Bey, Er-
tuğrul : Halil Bey, Dr. Fikret Bey, Râsian Bey, 
Ergani : İhsan Hâmid Bey, İzmir : Rahmi Bey, 
Şükrü Bey, Mahmud Celâl Bey, Oamanzade 
Hamdi Bey, İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hü
seyin Hüsnü Efendi, İstanbul : İsmail Canbolat 
Bey, Hüseyin Rauf Bey, Dr. Refik Bey, Ali Rıza 
Bey, Fethi Bey, E'skişehlr : Emin Bey, Abdullah 
Azmi Efendi, Elâziz : Hüseyin Bey, Muhiddin 
Bey, Mustafa Bey, Naci Bey, Urfa : Şeyh Saf-
vet Efendi, Ali Bey, İzmit : İbrahim Bey, İbra-
him Süreyya Bey, Ahmet Şükrü Bey, Mustafa 
Bey, Bayezid : Şefik Bey, Bozok : Hamdi Bey, 
Süleyman Sırrı Bey, Avnıi Bey, Bolu : Dr. Emin 
Cemal Bey, Falih Rıfkı Bey, Biga : Mehmed Bey, 
Canik : Cavid Paşa, Süleyman Neemi Bey, Co
rum : Dr. Mustafa Bey, İsmail Kemal Bey, Der
sim : Feridun Fikri Bey, Denizli : Mazhar Mü-
fid Bey, Necip Âli Bey, Diyarbökir : Şeref Bey, 
Zonguldak : Halil Bey, Tamah Hilmi Bey, Yu
suf Ziya Bey, Rize : Esad Bey, Ekrem Bey, Ra- j 

uf Bey, Ali Bey, Siird : Mahmud Bey, Sivas 
Hâlis Turgud Bey, Muammer Bey, Trabzon 
Nebizade Hamdi Bey, Rahmi Bey, Gazianteb 
Hafız Şahin Efendi, Ferid Bey, Kırkikilise : Dr. 
Fuad Bey, Karesi : Ahmed Süreyya Bey, Hay
dar Âdil Bey, Mehmed Bey, Mehmed Vehbi Bey, 
Karahisarı Sanki : İsmail Bey, Ali Süruri Efen
di, Karahisarı Sahih : Ruşen Eşref Be}7, Sadık 
Bey, İzzet Ulvi Bey, Ali Bey, Kâmil Efendi, Mu
sa Kâzım Bey, Kastamonu : Ahmed Mahir Efen
di, Hasan Fehmi Efendi, Hâlid Bey, Ali Rıza 
Bey, Mehmed Bey, Kozan : Ali Sadi Bey, Kon
ya : Hacı Bekir Efendi, Kâzım Hüsnü Bey, Mus
tafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, Musa Kâ
zım Efendi, Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mahbüb 
Efendi, Kayseri : Sabit Bey, Nuh Naci Bey, Ge
libolu: Celâl Nuri Bey, Kângırı: Ziya Bey, Rifat 
Bey, Talât Bey, Mustafa Abdülhâlik Bey, Kü
tahya : Ferid Bey, Ragıh Bey, Nuri Bey, Receb 
Bey, Giresun : Hacim Muhiddin Bey, Şevket 
Efendi, Mardin : Abdürrezzak Çelebi Efendi, 
Necib Bey, Mersin : Besim Bey, Maraş : Tâlisin 
Bey Midha't Bey, Malatya : Reşid Ağa, Menteşe : 
E>sad Efendi, Yunus Nadi Bey, Muş : Rıza Bey, 
Osman Kadri Bey, Niğde : Gali'b Bey, Van : Mü
nih Bey, Hakkı Bey, İbrahim Bey. 

(Reddedenler) 

Biga : Şükrü Bey; vBeyazid: Süleyman Sudi 
Bey; Bursa: Refet Bey; Çorum: Ferid Bey; 
Hakkâri: Nazmi Bey; Siverek: Mehmet Efen

di; Diyarbekir: Zülfü Bey; Mardin Abdülgani 
Bey. 

(Müstenkif) 

Ergani: Kâzım Vehbi Bey. 
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Yeniden inşa edilen hapsaneler masarifi için 1339 senesi bütçesine üçyüzbin lira tahsisat 
konulmasına dair Kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Rededenler 

(Kabul edenler) 

151 
150 

1 

Artvin: Hilmi Bey; Ardahan : Talât Bey; 
Aksaray: Besim Atalay Bey; Amasya : Esad 
Bey, Ali Rıza Efendi; Antalya: Ahmed Saki 
Bey; Ankara: İhsan Bey; Aydın: Tahsin Bey; 
Edirne : Faik Bey; Ordu: İsmail Bey, Halil Bey, 
Hamdi Bey; Erzincan: Sabit Bey; Erzurum: 
Halet Bey, Câzim Efendi, Ziya Efendi, Münir 
Hüsrev Bey; Ertuğrul: Ahmed İffet Bey, Halil 
Bey, Dr. Fikret Bey, Râsim Bey; Ergani: İh
san Hâmid Bey, Kâzım Vehbi Bey; İzmir: Rah
mi Bey, Seyyid Bey, Şükrü Bey, Mahmud Ce
lâl Bey, Osmanzade Hamdi Bey; İsparta: Hafız 
İbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi; İs
tanbul : İsmail Canbolat Bey, Hüseyin Rauf 
Bey, Ali Rıza Bey, Ali Fethi Bey;, Eskişehir: 
Emin Bey, Abdullah Azmi Efendi; E]aziz: Hü
seyin Bey, Muhiddin Bey, Mustafa Bey, Naei 
Bey; Urfa: Şeyh Safvet Efendi, Ali Bey; İz
mit : İbrahim Bey, İbrahim Süreyya Bey, Ah
med Şükrü Bey, Mustafa Bey; Bayezid: Süley
man Sudi Bey, Şefik Bey; Bursa: Refet Bey, 
Osman Nuri Bey, Mustafa Fehmi Efendi; Bo-
zok: Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey; Bolu: 
Dr. Emin Cemal Bey, Falih Rıfkı Bey; Biga: 
Şükrü Bey, Mehmed Bey; Cânik: Cavicl Paşa, 
Süleyman Necmi Bey; Cebelibereket: Avni Bey; 
Çorum: İsmail Kemal Bey, Dr. Mustafa Bey; 
Hakkâri: Nazmi Bey; Dersim : Şükrü Bey, Fe
ridun Fikri Bey; Denizli: Mazhar Mufid Bey, 
Necib Ali Bey; Diyarbekir: Zülfü Bey, Şeref 
Bey, Mehmed Bey; Rize: Esad Bey, Ekrem Bey, 
Ali Bey, Fuad Bey; Zonguldak : Halil Bey, 

Tunalı Hilmi Bey, Yusuf Ziya Bey; Siird: 
Hali] Hulki Efendi, Mahmud Bey; Sivas: Hâ-
-s Turgud Bey, Râsim Bey, Muammer Bey 

Siverek: Mahmud Bey; Trabzon: Hasan Bey, 
Rahmi Bey, Nebizade Hamdi Bey; Gazianteb: 
Ahmed Remzi Bey, Hafız Şahin Efendi, Ferid 
Bey, Kılıç Ali Bey; Kırkkilise: Dr. Fuad Bey; 
Karesi: Ahmed Süreyya Bey, Haydar Âdil Bey, 
Mehmed Bey, Mehmed Vehbi Bey; Karahisarı 
Şarki: İsmail Bey, Ali Süruri Efendi; Karahi
sarı Sahib: Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, İzzet 
Ulvi Bey, Kâmil Efendi, Musa Kâzım Bey; 
Kozan : Ali Saib Bey; Konya: Eyüb Sabri Bey, 
Hacı Bekir Efendi, Kâzım Hüsnü Bey, Musta
fa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, Musa Kâzım 
Efendi, Nainı Hazım Efendi; Kırşehir: Ali 
Rıza Bey, Mahbub Efendi; Kayseri: Sabit Bey, 
Nuh Naci Bey; Gelibolu: Celâl Nuri Bey; Gü-
müşane: Veysel Rıza Bey; Kângırı: Rifat Bey, 
Ziya Bey, Talât Bey, Mustafa Abdülhalik Bey; 
Kütahya: Ahmed Ferid Bey, Ragıb Bey, Re-
ceb Bey, Nuri Bey; Giresun: Hacim Muhiddin 
Bey, Şevket Efendi; Mardin: Derviş Bey, Ab-
dürrezzak Bey, Abdülgani Bey, Necib Bey; 
Mersin: Besim Bey; Maraş: Tahsin Bey, Ha
cı Bey, Mehmed Efendi, Midhad Bey; Malatya: 
Hacı Bedir Ağa, Reşid Ağa; Menteşe: Esad 
Efendi, Yunus Nadi Bey; Muş: Hacı İlyas Sa
mi Efendi, Rıza Bey, Osman Kadri Bey; Niğ
de : Galib Bey; Van: Hakkı Bey, İbrahim Bey, 
Münib Bey; 

(Reddedenler) 

Bolu: Şükrü Bey; 
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Meskukât darbı hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

80 
68 
7 
5 

Ardahan: Talât Bey; Adana: Safa Bey; 
Amasya: Ali Rıza Efendi; Antalya: Ahmed Sa
ki Bey; Ankara: İhsan Bey; Aydın: Tahsin 
Bey; Edirne: Faik Bey; Ordu: Hamdi Bey; 
Erzurum: Münir Bey, Câzim Efendi, Halet Bey; 
Ertuğrul: Fikret Bey, Ahmed İffet Bey; İzmir: 
Mahmud Celâl Bey, Rahmi Bey; İsparta: Ha
fız İbrahim Efendi, Hasan Hüsnü Efendi; İs
tanbul: Fethi Bey; Eskişehir: Emin Bey; Elâ-
ziz: Mustafa Bey; Urfa: Şeyh Safvet Efendi; 
İzmit: Mustafa Zeki Efendi; Bayezid: Süley
man Sudi Bey; Bursa: Mustafa Fehmi Efendi; 
Bozok: Hamdi Bey; Biga: Mehmed Bey; Bo
lu : Şükrü Bey, Emin Cemal Bey; Canik: Ca-
vid Paşa; Denizli: Necib Ali Bey; Dersim: Fe
ridun Fikri Bey; Zonguldak: Halil Bey, Ra-

gıb Bey, Tunalı Hilmi Bey; Rize: Ali Bey; 
Sivas: Hâlis Turgud Bey; Siverek: Mahmud 
Efendi; Trabzon: Rahmi Bey, Nebizade Ham
di Bey; Gazianteb: Şahin Efendi, Ferid Bey; 
Kırkkilise: Dr. Fuad Bey; Karahisarı Şarki: 
İsmaü Bey; Karahisarı Sahib: Kâmil Efendi, 
İzzet Ulvi Bey, Ruşen Eşref Bey; Kastamonu: 
Mehmed Bey, Halid Bey; Kozan: Ali Sadi Bey; 
Konya: Naim Efendi, Eyüb Sabri Efendi, Mu
sa Kâzım Efendi, Mustafa Efendi; Kırşehir: 
Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi; Kângıri: Rifat 
Bey, Mustafa Abdülhalik Bey; Kütahya: Şev
ket Efendi; Mardin: Derviş Bey, Neeib Bey, 
Abdülgani Bey; Mersin: Besim Bey; Maraş: 
Midhad Bey; Menteşe Esa,d Efendi; Niğde: 
Galib Bey; Van: Hakkı Bey, İbrahim Bey. 

(Reddedenler) 

Amasya: Esad Bey; Erzurum: Ziya Bey; 
Çorum: İsmet Bey; Hakkâri: Nazmi Bey; Di-

yarbekir: Zülfü Bey, Mehmed Bey; Van: Mü-
nib Bey. 

Erzincan: Sabit Bey; Çorum: Dr. Mustafa 
Bey; Konya: Mustafa Feyzi Efendi; Kângırı: 

(Müstenkifler) 

Ziya Bey; Muş: Osman Kadri Bey. 
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