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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile açılarak ihtiyat zabitleri 
kanununun bir maddesile muhacir ve saireye temlik edi
len emvalin veraset vergisine, mülkiye müfettişlerinin 
mesken tazminatına dair tefsir mazbatalarile, Millî 
Hükümet bütçelerine dahil borçlara, polis ve Dahiliye 
vekâleti merkez teşkilâtına, Çekoslovakya ve Danimar-

Mazbatalar 
1 — Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettirile

cek buğday hakkında 1/413 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

2 — işgale uğrıyan bazı mahallerde vukubulmuş olan 
tasarruf muameleleri hakkında yapılacak muameleye 
dair 1/409 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olan
lardan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edi
lecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması 
müsaadeye tâbi veya mukaveleye bağlı olan fabrikaların 
sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında 
1/373 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

1 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 
89 uncu maddelerinin tadili hakkında 1/350 nu
maralı kanun lâyihası ve Milli Müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları fil 

Reis — Lâyihanın müstacelen müzakeresi tek
lif ediliyor. Müstaceliyet teklifini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 257 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ka Hükûmetlerile münakit mukavelelerin tasdikma dair 
kanunlar kabul edildikten sonra cumartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Refet Ruşen Eşref II. Rüştü 

4 — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/416 numaralı kanun lâyihası: 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

5 — Talebe olmıyanlarm mektep kasketi giymeme^ 
leri hakkında 1/410 numaralı kanun lâyihası ve Maarif. 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

6 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi 
hakkmda 1/378 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 1/385 numaralı kanuni 
lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddele
rini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1111 numaralı kanunun 86 ncr 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir : 
ilk yoklamasını yaptırmış olsun olmasın her han
gi bir mükellef son yoklamada bulunduğu yer as
kerlik meclisine yahut elcilik ve konsolosluklara 
gelmemiş olmakla beraber 26 ncı maddede yazık 
makbul mazeretini bildirmez ve birlikte askerlik 
muamelesine tâbi olduğu doğumluların celp ve 
şevkine kadar da gelmemiş veya ele geçmemiş bu
lunursa ele geçtiğinde mahallinde yahut yol mas
rafı kendisi tarafından verilmek suretile en yakın 
yerde bulunan iki hekime ( birisinin askeri he
kim olması şarttır) muayene ettirilir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHÎSAR), Haydar Rüştü B. (DENÎZLl). 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Muayene neticesinde askerlikten katî ihracına 

karar verilenler 41 inci madde hükmüne göre mu
ameleye tâbi tutulurlar. 

Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadı
ğına dair haklarında rapor verilenlerin şevkleri 
geri bırakılır. Bu suretle şevkleri geri bırakılan
ların sonradan sıhhî ahvali askerlikten ihraçlarını 
icap ettirirse yine 41 inci maddeye göre muameleye 
tâbi tutulurlar. 

Askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlarla mu
vakkat sıhhî arızalarından dolayı şevkleri geri bı-
rakılıpta sonradan askere yarayacakları anlaşılan
ların kısa hizmet iddiaları nazara alınmamak ve para 
cezası vermedikçe muvazzaflık hizmetlerine muka
bil bedeli naktî vermek hakları kaldırılmak şartile 
askerlik meclislerince ve içtima halinde değilse 
idare heyetlerince numarasız asker edilirler 
ve sınıflan askerlik meclisleri çalışmadığı zamanlar
da mmtakasında bulundukları kolordularca tesbit 
edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere mu
ayyen celp ve sevk zamanlarında sınıflan mürette
batına sevkolunurlar. (Otuz beş yaşını ikmal etmiş 
olanlarla daha yukarı yaşta bulunanlar inşaat ve 
sair geri hizmetlerinde istihdam olunurlar). 

Gerek askerliğe elverişli olanlardan ve gerek 
askerlikten ihraç edilenlerden yaşıtlarının veya 
hangi doğumlularla muameleye tâbi iseler bu do
ğumluların ilk kafilesinin sevkedildiği gün ( bu 
gün dahil ) den itibaren kendiliklerinden geldikleri 
yahut ele geçtikleri güne kadar geçen her gün 
için 50 kuruş para cezası almır. Şu kadar ki bu ceza 
ilk yoklamasını yaptırmış olanlar için 15 ve yap
tırmamış olanlar için 30 liradan aşağı olmaz. Geç 
kalınan müddet ne kadar olursa olsun para cezası 
miktarı 200 lirayı geçemez. 

Bu gibi cezalı efrattan para cezasını vermiyen-
ler bir liraya mukabil 1 gün çalışmak üzere men
sup oldukları köylerle kasabaların amme menfaat
lerine mahsus inşaat ve yol işlerinde yahut her 2 
liraya mukabil bir gün çalışmak üzere merbut ol
dukları vilâyetlerin bu işlerinde çalıştırılırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 89 uncu madde
si aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Numara çekmiş veya numarasız asker edilmiş 
bir mükellef birlikte sevkedileceği arkadaşlarının 
şevki zamanında yapılan davet üzerine gelmez ve 
bu da 47 nci maddedeki mazeret sebeplerine müs
tenit olmadığı tasdik edilmiş bulunursa veya sevk 
sırasında askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin 
toplandığı yerden veya yoldan firar ettiği mensup 
olduğu askerlik şubesince anlaşılırsa elde edildi
ğinde sıhhî ahvaline ve birlikte sevkedileceği arka
daşlarının şevki gününden itibaren geçen günlere 
göre 86 nci maddede yazılı hükümler dairesinde pa
ra cezasına ve veremediği halde çalıştınlmağa tâbi 
tutulur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiy enler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşrinden evvel ce
zalı olarak silâh altında bulunupta ceza hizmetle
rini bitirmemiş olanların mütebaki cezaları hak
kında da 86 nci madde hükümleri dairesinde mua
mele olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Ka.bul edenler . . . Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Çay, şeker ve kahve ithalâtının bir elden 
idaresi hakkında 1/391 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Halil B. (İzmir) Efendiler, buhran karşısında 

tedafüi ve tehaffuzî tedbirler almak zaruretinde bu
lunduğumuzu bu kürsüden muhtelif vesilelerle ar-
zetmiştmı. Yalnız bu tedbirlerin şeraiti iktısadiye-
mizden mülhem olması ve o şeraitin tahmil ettiği 
zaruretler dahiline maksur olması lâzımdır. Şu 
umumî mülâhazamı arzettikten sonra kanunun he
yeti umumiyesi hakkındaki mülâhazalarıma geliyo
rum. 

Bence şeraiti iktısadiyenin umumî kontenjent-
man tedbiri, memleketin şeraiti iktısadiyesinin 
tahmil ettiği zaruretler hududundan çok geniş bir 
tedbir olmuştur. Ne idi zaruret 1 1931 senesinde 
ithalât ile ihracat arasında bir açıklık hâsıl oldu.. 
Açıklık kanunun tatbiki tarihi olan, zannederim 
teşrinievvelde olacak ki senenin sonuna yaklaşmış 
bulunuyordu, 16 milyon lira kadar bir açıklık vardı. 

Efendiler, Devletin muvazenesinde ehemmiyetli 
olan ekilibr dekont denilen tediye muvazenc-
sidir. Filhakika ticarî muvazene bunda mühim 
bir âmildir, fakat gümrük istatistiklerindeki ihra
cat rakamları üzerinde ticaret muvazenesini haki
kî surette ifade eden rakamlar değildir, ihracat 
emtiasının manipülâsyonlara tahmil ve taihliye 
fiatları, sigortası, vapurların ihracat merkezle
rine kadar giden fiatları nihayet ihracat eşyası
nın üzerinden harice satmak suretile komusyon-
culuk ve tüccarların yapmış oldukları kazançlar, 

t İl 254 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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gümrük istatistiklerinde görülmez. Çünkü m a İm 
bedeli mahrekten istifa edilir ve bu istifa- edilen 
bedel üzerinde bütün bu hesaplar dahildir. Müte
hassısların talimin ine göre bu hesaplar aşağı yu
karı % 10 tutar. O halde ihracat ve ithalât ara
sındaki 16 milyonluk farka bu rakamlar üzerindeki 
yüzde onu da ilâve etmek lâzımgelince balans aşa
ğı yukarı tevazün eder bir mahiyette idi. Yani 
gümrükte istatistikler 16 milyon fark göstermek
le beraber ihracat fiatı üzerinde merciinden alı
nan bu yüzde on kadar bir fark, bu açıklık bizi 
büyük bir tehlike karşısına sevketmiyordu. Bu, 
böyle olmakla beraber belki ithalât ve ihracat ara
sındaki bu açıklık biraz daha tevazün edebilirdi. 
Bence ıbıınu başka tariklerle karşılamak mümkün
dü. Memleketin mahsulâtında, memleketin ihtiyacına 
kâfi gelecek mevat vardı. Fakat hariçten gelen 
ithalâtla rekabete maruz idi. Bilhassa sanayi teş
vik kanunundan istifade ederek gelenler az bir 
gümrüğe tâbi olduğu için memlekette o mevad-
dın inkişafına katı bir mania teşkil ediyordu. 

Yani sanayiin terakkisi için alınmış olan ted
birleri mahzurlu görmüyorum. Çünkü geçende İk
tisat vekâleti bütçesinde arzettiğim veçhile; en 
ziyade buhranı tevlit eden şey; sanayile zira
atın yekdiğerine mütekabildi mahreç vaziyetinin 
mütevazin ohnamasıdır. Böyle olan memleketler 
krize daha ziyade mukavemet ettiklerine göre 
biz de de bir an evvel bu tedbirin alınmasile buh
ranın hafifiiyeceğine tamamile kani bulunuyo
rum. Yalnız mahsulâtımız hariçten gelen ucuz 
fiatlar karşısında inkişaf edememiş olduğundan 
bu cihete de nazarı dikkatinizi celbetmek istiyo
rum. Eğer bu mevaddm, bazı memleketlerde 
olduğu gibi, tedabiri mania dedikleri ithalini ka
ti surette meneder tedabir almış olsaydık bu sanayiin 
de memlekette inkişafı temin edilmiş olurdu. Bu 
suretle memlekette günden güne daralmakta olan 
faaliyet sahası genişlemiş olacaktır. Bu suretle 
memlekette daha ziyade sanatlar inkişaf edecek 
sermaye çoğalacak ve iş artacaktı. Bunlar için 
bir misal arzetmek istiyorum. Kaput bezi üze
rinde tetkikat yaptım. İzmirde Karpet şirketinin 
kaput bezi fabrikasına gitmiştim. Burada dedim 
ki kaput bezi ithali tmenedilecek olursa bu işi 
ne dereceye kadar tevsi edebilirsiniz? Şirket ba
na dedi ki, biz şimdi 9 milyon metre çıkarıyoruz. 
Hükümet böyle 'bir tedbir alırsa, üç ay zarfın
da 3, 4 milyon kadar istihsali artırabiliriz. Se
ne nihayetinde ise ıbir misli artar. Bunu ispat 
için de motörü gösterdi. Bu motor 1500 beygir 
kuvvetinde bulunduğu halde bu gün ancak 750 
beygir kuvvetinden istifade ediyoruz. Burada en 
mühim mesele motor meselesidir. 

Ben başka motor getirtecek değilim, ayni 
nıotörle fazla iş yapacak vaziyetteyim. Sonra 
enstelâsyon yeri yani makinenin yerleşeceği yer 
de aşağı yukarı hazır bulunuyor. Memlekette ya
pılacak böyle bir tedbir karşısında bir sene ni

hayetinde imalâtı bir misli artıracak, 9 milyon 
yerine 18; milyon yapacağım. 

Oradan sonra kalktım, başka bir şirket var
dı, oraya gittim. Bu fabrika hem iplik ve hem. 
de kaput bezi yapıyor. Ona da ayni şeyi sordum. 
Dedi iki, ekselans - bunlar türfc şirketidir, fakat 
sermaye ecnebidir - Hükümet kaput bezi ithalini 
menedecek olursa bir senede dört buçuk, beş mil
yon imalâtta bulunuyoruz, bunu 'bir senede dört 
misli artırabiliriz. Bu nasıl olur dedim. Göste
reyim dedi. Binanın yanında avlu duvarları yap
mış. Dedi ki, bu duvarları görüyor musunuz? 
bunlar icabında üzerine bit* bina kurulabilecek 
metanette yapılmıştır. Bu; derhal üzerlerini ka
patmak suretile mümkündür. Bu, enstelâsyon 
temin edildikten sonra geride sermaye meselesi 
kalıyor, onu da bulurum, bu suretle istihsali 
dört misline çıkarırım dedi. O halde senede dört 
milyon iş çıkardığına nazaran dört misli on altı 
milyon yapacaktır. Diğer fabrikalar hususî ol
makla beraber Ziraat bankasının, Sanayi banka
sının elinde nimresmî Hükümet müessesesi mahi
yetindedir. Bunu bir misal olarak nazarı dikka
tinizi celbettim. Diğer mevat üzerinde uzunboylu 
izahat vermeğe mevzuun tahammülü yoktur. Bi
naenaleyh kontenjaııtnıanın tatbikatı İktisat ve
kili Beyefendinin burada muhtelif sebeplerle 
memleketin sanayiindeki inkişafından, filândan 
bahsettiler. Bendeniz tabiî bu mevzu üzerine 
ve kontenjantman mcvzularma dair uzunboylu 
söylemiyeceğkn. Memleket için lâzım olan faideyi 
tesbit edebilmek için; Ahmet İhsan Bey. diğer-
bir vesile ile bu kürsüden bir maddenin müzake
resi esnasında, zannederim maliye memurlarının! 
tahsilatı vesilesile yüzde alacakları santimlerin 
vergiye ithal edilerek kaldırıldığı meselesinin 
müzakeresi esnasında demiştik k i : bu kanunun-
adını koyalım. Bendeniz de müsaadenizle bu ka
nunun adını koyalım diyeceğim. Filhakika ka
nunun esbabı ınucibesinde istok mallarımızın sü
rümü için takas muamelesi yapılacaktır, deni
liyor. Fakat zannediyorum ki hakikî vaziyet kon-
tanjanteman vesilesi dolayısile çay, kahve, vesa
ire üzerinde ihtikârı men için alınan tedbirler- kâ
fi gelmemiştir, binaenaleyh memlekette bir- bü
yük dedikodu ve ıstırap tevlit eden iş, bir elden 
ithalâtın temin ve tevzii suretile halledilmek iste
nilmiştir. Belki bir hata ediyorum, öyle ise me
selenin diğer cephesini bu olmak üzere kabul bu
yurursunuz. Tabiî bu iktisadî işleri yine politik 
komisyonlarla yapıyoruz. Netekim takas komis
yonu da bu işi görecektir. Sonra encümen bazı 
tadilât teklif etmiş, bunlar hakikaten faideli 
tadilâttır. Fakat benim kanaati ince bu kanun 
tatbikatta bir faide temin etmiyecektir 'ithalât ta
cirlerini, mukabilinde mal satmak ve Hükümetin 
istediği malı temin etmek üzere ithalât hususunda 
serbest bırakmak meselesine gelince.-

Efendiler, şimdi orada geçen muameleleri bı
rakarak katî neticeyi alıyorum. Çay taciri, çay 
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ithal edecek ve Igsana. mukabil memleketten tütün 
ve sair mahsulâtı harice satacaktır. Çay tüccarı 
hariçle mukavele yaparken çay için elbette 'bir fiat 
tesbit edecektir, ona mukabil d o çayı verecek 
adam, razi olursa o da bizim mallara bir fiat tes
bit edecektir.. Piyasaya gelecektir. Belki bunlar 
aşağı yukarı 1$ milyonluk bir iş olacald arına göre, 
yalnız şeker ithalâtı 10-11 milyon tutanaktadır. 

Memlekete çay -sre kahve ithali aşağı yukarı 
4, 5 milyon tutuyor. Memleketin bu günkü iştira 
kabiliyeti az olduğundan ithalât ta az olacaktır. 
Tüccar çay, kahve ve saire için 500 bin liralık bir 
mukavele yaptı. Piyasadan 500 bin lirailrk mal ala-
<cak, buraya geldi. Tabiî karşısında diğer rakip, 
-tüccarlar olduğu îçdn Miatlar 3'ükseieceMir.. Oradaki 
ifratlarla buradaki fiatlar arasındaki yüksek farkı 
kapatmak istiyeeek ve bu .mesuliyeti üzerine ala
cak bir tacir tasavvur edemiyorum. Oıaım için tat
bikatta bir faidesi olacağını zannetmiyorum. 

Memleketin şeraiti üktısadiy esinin bu tedbirler 
karşısında diğer bir eep&ıeden de tetkikini nazarı 
dikkatinizi» arz«diyorum. Malûmu âliniz îhraeatın 
nisbeti günden güne büyük mikyasta tenezzül et
mektedir ve ayni zamanda müstahsil ve ayni za-
man<âa müstehlik olan ve memleketin yüzde 80, ,90 
nrnı teşkil eden zürra kısmının da istihlâk kabili
yeti hu nisbette düşmektedir. Bundan dolayı bu 
işin etrafında kazanan vatandaşların da işleri her 
gün azalmaktadır ve evvelki derecede masraflara 
tahammül edemiyerek bürolarını gittikçe daralt
maktadır ve bir çok 'müstahdemlerini dışarıya at
maktadırlar. Sonra malûmu âlinizdir ki inhisarlar
dan, .şimendiferlerden binlerce vatandaşı kadrodan 
çıkarmış bulunuyoruz. Bütün bu hususî müessese
lerden açığa çıkan ve Devlet teşkilâtından dışarı 
atılan vatandaşlar bu daralan iş sahasının içine 
-düşmektedirler. İnşaallah kriz çabuk biter ve bu 
daralış ve bu işsizlik sahasına atılış büyük mik
yasta artmaz. Fakat her ihtimali nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Binaenaleyh bence memleketin 
şeraiti iktisadiydi, bizi, iş sahasını mümkün oldu
ğu kadar daraltmamağa ve iş .sahasma mümkün ol
duğu kadar genişlik verebilecek tedbirlere doğru 
gitmeğe mecbur ediyor zannederim. 

Bendeniz gözlerimden rahatsızım. Müsaadeniz
le bu gün Ankarayı terketmek mecburiyetinde bu
lunuyorum. Bir kaç gün Istanıbulda gözlerimi te
davi ettireceğim. Onun için bir az bu işin sahasını 
tecavüz eder gibi görünen mülâhazalarımı kabul 
buyurun. Diğer kanunların müzakerelerinde bulu-
namıyacağmı. Şimdi arkadan gelecek yeni bir su
rette bir eklen idare edilecek olan inhisar kanun
ları geliyor. Bir taraftan sahillerimizde seyriseferi 
inhisar altına alıyoruz. Bunun etrafında sermaye 
teksif etmiş ve bunun etrafında geçinen bir çok 
vatandaşları bu sahadan uzaklaştırıyoruz. Bir ta
raftan .şimdi bu kanun geliyor, diğer taraftan af
yon bir kanunla inhisar altına alınıyor. Bunlar 
memlekette daha ziyade iş sahasını daraltmak su-

üfttile bir tesir yapacaktır. Bendeniz, memleketin 
iş sahasını genişletmek mecburiyetinde bulunduğu
muz iciıi bu yaptığımızın memleketin şeraiti iktısa-
diyesine göre neticesini tehlikeli görüyorum. Onun 
için bu kanunun heyeti umumiyesi itibarile aley
hinde bulunuyorum- Evvelce de arzetnıiştim, mem
leket mahsul satmamak tehlikesi karşısında değil
dir. Memlekette yetişen mahsulâtın fiatları ucuz
dur. Bu fiatları hariçteki fiatlara intibak ettirebi
lecek şekilde hareket etmemiz lâzımdır. Bu mesele 
halledilirse memleketin sahai faaliyeti günden gü
ne genişler ve vaziyeti daha ziyade ağreve edebi
lecek tedbirlerden kurtulmuş olururz. Sözüm bun-

, dan ibarettir. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B, ( Burdur ) — 

Muhterem Beyefendiler, çok eskiden tanıdığım 
Halil Beyefendiyi dinledim. Eski olan kanaatleri
nin, zamanın çok mübrem zaruretleri karşısında 
daha muhkemleşmiş olduğu neticesine vardım. 

! Halil Beyefendi iptida ticaret muvazenesinden, te
diye muvazenesinden bahis buyurdular. Dediler ki 
bizde ihracat emtiasının fiatı gümrüklerde tam 
olarak yazılmamıştır. 
Çünkü manipülâsyon gibi, sigorta gibi mütemmim 
masraflar gümrükte yazılı fiat üzerine zammedil
miyor. Bu suretle ihracat istatistiklerimiz üzeri
ne % 10 zammederek ihracatımızın hakikî yekû
nunu elde etmek lâzımgelir diyor. Böyle olmakla be
raber yine tediye muvazenemizle haricî muvazenemiz 
arasında bir müsavat olmadığını da kendileri soyu
yorlar, Keyfiyet bu merkezde olunca hatta ti
careti hariciyemiz de mütevazin olsa bile, ticareti 
hariciyemize dahil olmryan açıklarla, yani rakam 
muvazenemizde açığımız varsa ticareti hariciye
mizi mümkün olduğu kadar mütevazin kılmak için 
tedbir almak mahzurlu addolunabilir. Kendileri
nin ticareti hariciye muvazenesile tediye muvaze
nesi arasında yaptıkları mukayeseden bir netice 
bekliyordum. Bir netice vermediler. Yalnız ma
lûmat olarak bahsedip geçtiler. Bendenizce tica
reti hariciyemiz uzun senelerdenberi yapılan ista
tistiklere nazaran, 1930 senesi müstesna olmak 
üzere, nihayet 1931 senesinde kontenjana yeni 
müracaat edilmiş olmakla kapanabilir. Çünkü 
bir buçuk aylık vaziyet bir buçuk milyon lira ka
dar açık göstermekle beraber diğer aylarda bu 
kontenjan vazedilmemiş olsaydı bu 19,5 milyon açı
ğı bir de 14 milyon daha ilâve ederek 33 milyon 
kadar açığa baliğ olacaktı. Bu sistemi tatbik 
etmekle 1931 muvazenesini mütevazin olarak ka
patmış oluyoruz. Eşyamızın haricin nak
liyat vasıtasile olması ve memleketimizde te
essüs etmiş olan bir çok ecnebi serma
yelerin faizlerinin harice gitmesi tediye 
muvazenemiz üzerinde müessir olmaktadır. Bu ve 
buna mümasil tediye muvazenemizde, müessir 
olan unsurları nazarı itibara aldığımızda her hal
de ticaret muavezenemiz üzerinde çok dikkatli 
davranarak ticaret muvazenesini hiç olmazsa mü-
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tevazin tutmak ve tediye muvazenesi üzerinde tesiri 
olacak bir şekle getirmek lâzımdır. Kontenjan
dan • aldığımız şekil bundan ibarettir. Binaen
aleyh alman tedbirlerin lüzum ve zaruretten faz
la tedbirler değil, lüzum ve zaruretin göster
diği tedbirlerden ibarettir. Diyorlar ki, Kon
tenjan tatbik edilecek yerde bazı tahdidat tat
bik etmekle -onların neticesini elde edebilirdik. 
Binaenaleyh kontenjan sisteminden sarfınazar 
edelim, umumiyetle ithalât serbesttir diyelim, 
kaput bezi gibi maddelerin de tamamen ithalini 
menedelim diyorlar. Şekeri,* cay da bu meyanda-
dır. Eğer Halil Beyefendi kontenjan listelerini 
gözden geçirmiş olsaydı, kendilerinin arzu ettik
leri neticelerin hâsıl olduğunu görürlerdi. Fakat 
tam bir tahdit yoktur. Hiç bir vakit ithalât lis
teleri tanzim edilirken bir kaç fabrikanın kazan
ması için o fabrikaların memleket müstehlikle
rini istismarı düşünülmemiştir. Bizim düşündüğü
müz, iş sahasını tutmak, iş sahasını artırmak fa
kat hiç bir vakit müstahsiller için müstehlikleri 
bir istismar aleti olarak ortaya atmamaktır (Bra
vo sesleri). Tahdidat, hemen memleketimizin da
hilinde yetişen dahilî istihsale hasredilmiştir. Hat
t a ecnebiler bu günkü bh'im sistemimizi tavsif 
ederken memnuniyetle memzuç olan bir sistemdir 
diyorlar. Her üç ayda bir çıkan kontenjanda 
bir kısım ithalât bazan tamamen memnudur. Diğer 
gelecek üç ayda da, memleketin ihtiyacı nisbetinde 
açık bırakılmıştır. Yani bu böyle bir sistemdir ki, 
kendilerinin mutlak surette arzu ettikleri mem-
nuiyetin sert ve müstehlikleri istismar edecek neti
celerine karşı ihtiyaca uygun, (supl) bir sistem
dir. Bu, memlekette ihtiyaç ne derecede ise o de
receyi aşmamak ve o derecede yapmak esasına müs
tenittir. Binaenaleyh mutlak surette bir kaç 
maddenin memnuiyetini ikame edip te diğerlerinin 
açık surette serbestisini koymak, hakikatte mem
lekette memnuiyetler ihdas ederek müstehliklerin 
vaziyetleri üzerinde tedbir almağa çalışan bir hü
kümeti nalelitlâk terviç edebileceği bir şey değildir. 
Müstehliklerin ihtiyaçları üzerinde tasarruf eder
ken, o ihtiyaçların temini hususunu suhuletle te
min edecek tedbiri de derpiş etmek lâzımdır. Kon
tenjanda bu esas nazarı itibara alınmıştır. 

Diğer taraftan dediler ki, kanuna, kendisinin 
ismini verelim, ve yine dediler ki bundan anla
şılıyor ki, çay için, şeker ve kahve için ihtikâra 
mâni olmak üzere alınan tedbirler kifayet etmedi de 
onun için bir elden idaresi düşünüldü. Hayır 
Halil Beyefendi, katiyen kanunu böyle bir mak
satla sevketmedik. Benim kanaatimce, bu üç 
mal üzerinde ihtikâra sebebiyet verecek hiç. bir 
vaziyet hâsıl olmamıştır. Şeker için yazıldı ve 
şeker için daima memleketin ihtiyacına tevafuk 
edecek şekilde ithalâta müsaade verilmiştir. Çay 
için esasen mevzubahs olmamıştır. Kahve için 
tevziattan mütevellit mahallî şikâyetlerden başka 
şikâyet çıkmamıştır. Asıl bu nokta vardır. Bu 

I Bütçe encümeninin arzu ettiği bit- noktadır ki Hü
kümet te tamamen iştirak etmiştir. Bu madde
lerin harice verdikleri dövizle Devlet bütçesine 
temin ettikleri varidat arasında lehimize mülhinı 

i bir fark vardır. Harice çıkan dövize mukabil Dev-
[ lete iki misli varidat gelmektedir. Devleti o va
ridattan mahrum etmemek için bunları açık bı
rakmak istedik. Fakat bunu da yaparken mem
leketin ihtiyacı üzerinde bir âmil olmasını düşün
dük. Çünkü bu vaziyetimizde; diğer memleket
lere karşı, normal zamanlarda olduğu gibi, ithalâtı 
senbest bırakmakla ihracat temin olunur vaziyeti 
tamamen ortadan kalkmıştır. 

Diğer memleketler ve bilhassa bize büyük bir 
pazar teşkil eden merkezî Avrupa memleketleri it
halât itibarile azîm tahditler koymuşlardır. Fa
kat şüphesiz ki o memleketlerle muameleye giri
şirken sizden aldığım şeker ve kahve nisbetinde 
sen de mal almalısın demek hakkımızdır ve belki 
bu memleketlere karşı aldığımız vaziyet içinde en 
mühim vazifemiz budur. Bu vazifeyi ifa içindir ki 
bu kanunu sevkediyoruz 

Bunun karşısında Halil Beyefendi buyurdu
lar k i ; bu kanun iş sahasının darlığını daha ziya
de artıracaktır. Yani iş sahasında bu kanunun 
tatbik edilmeğe başlanması işsizliği artıracaktır. 
Eğer kanunu esaslı surette mütalea buyurmuş ol
salardı bu itirazlara mahal olmadığını görecekler
di. Şimdiki kanunla Devlet hiç bir vakit ticarete 
müdahale etmiş değildir. Devlet yalnız üç taraf
lı bir mukavele yapmağa tavassut edecektir. Me
selâ farzediniz ki Çekoslovakyadan şeker alaca
ğız. Bunu yapmak için mukavele yapmağa sahi
bi salâhiyet olan makamları olacaktır. - çünkü 
orada şeker rejiye tâbidir. - Diğer taraftan ithal 
edeceğimiz şeker mukabilinde bizim memleketi
mizden tütün alacaktır. Üçüncüsü de; bizdeki 
tüccardır ki şeker almağı taahhüt edecektir. Şu 
halde şeker alınırken bizdeki tüccarların taahhüt 
ettikleri miktar defterlerde yazdı olacaktır. Bina
enaleyh ayni toptancı ve perakendecilerin her bi
risi taahhüt ettiği miktarda hisselerini gümrükten 
alacaklardır. Binaenaleyh ne toptancılar ve ne 
de perakendeciler istediklerinden az veya çok 
mal almak ıstırarında kalmıyacaklardır. Ayni 
zamanda bu tedbir, memlekette evvelce açık ola
rak ithalini kabul ettiğimiz bir malın mukabilin
de, bizim mallarımız için kapanmış olan kapıları 
açtıracak bir tedbir olacaktır. 

Halil Beyefendi bu husustaki mütalealarmı bi
tirdikten sonra kendileri bu akşam teşrif edecekle
ri için top yekûn kürsüden gelecek kanunlar hak
kındaki mütalealarını beyan buyurdular. Fakat 
elbette o kanunları heyeti umumiyesi üzerinde tet-
kikat mevzubahs olmadan buradan bir şey sövle-
mek ve bir cevap vermek yerinde değildir. Yalnrz 
o mütalealardan ve bu kanun hakkındaki mütale-
nlarmdan anladığım veçhile; iktisadî vaziyeti ıslah 
için memleketin icaplarına ve vaziyetine göre 
alınan tedbirleri, Halil Beyefendinin kafalarında 
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ıınıhlanmış olan liberalizm ile bu kabili telif gör
mediklerini söylemeleri gayrişuurî bir inikastan 
başka bir şey değildir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Alelhesap söy
lediler. 

Halil B. (îzmir) — Efendim, eski refikim oldu
ğu kadar da eski dostum dediler ki ; Halil Beyefen
d i ite pek eskiden tanıştığım için prensipler arasın
daki tezat bu vesile ile de tezahür ediyor. Filhaki
ka ben.şu sırada bunun üzerinde mütalea beyan et
mekten mümkün olduğu kadar içtinap ediyordum. 
<)ünkü memleketin bu gün maruz olduğu şerait, 
bu prensip üzerinde disküsyondan muarız tarafı 
daha kuvvetli bir vaziyete sokmuştur. Binaenaleyh 
bu şerait altında bu disküsyonu açmak istemezdim. 
Fakat müsaadenizle fikirlerimi açık söyliyeeeğim. 
Bendenize serbest mektep taraftarıdır dediler. Es
ki dostum, eski fikirlere, eski kanaatlere göre bu
nu söylemiş olabilirler, fakat ben ne eski, ne de ye
ni ekolliberal taraftan olduğumu hiç bir zaman 
söylemedim. Ben iktisatta nasyonal ekonomi tarafta
rıyım. Yani millî iktisatçıyım. Hudutlarda himaye
ci, dahilde sizin prensibinize sadıkım. Onda tama-
anile müttefikim. Sonra etatizasyon... 

Efendiler, fikrimi açık söylemek lâzımgelirse, 
Halk frrkasının programındaki esasatı depoze et
tiğini yani onu tecavüz ettiğini görüyorum.. 

İktisadî sahada ben de (etatist) im. Fakat gö
rülüyor ki sizler prensibinizin hududunu tecavüz 
<ederek iktisadî zaruret olmaksızın müdahaleye 
gidiyorsunuz. Bendeniz bunda tehlike görüyorum. 
Yahut entervansionizm, sosyalizm deta denilen bir 
•sistem, bunun kendine mahsus kadri vardır. O 
kadri.... 

Kânm Pş. (Diyarbekir) — Sözlerinizin hepsi 
fransızea oluyor. 

Halil B. (Devamla) — Söylediğim fransızea ke
limelerin aşağı yukarı türkçemizde mukabilini bu
lamadığım için söylüyorum. Meselâ etatizmin mu
kabili... 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Yine fransızea olu
yor. 

Halil B. (Devamla) — Hakikaten fransızea ke
limeleri bir az suiistimal ediyorum. Fakat öyle ba
zı tabirler vardır ki, fennî olduğu için memlekette 
bunların mukabili pek bulunamıyor. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Bir zamanlar 
türkçeye aeemceyi, arapçayı tercih ederek söylen
diği gibi oluyor. 

Halil B. (Devamla) — On dokuzuncu asrın ip
tidalarında Devlete karşı iktisadî sahada müthiş 
bir cereyan vardı. Hakikaten bu cereyan arkadaşı
mın dediği gibi Hükümete karşı büyük bir iti
matsızlık doğuruyordu. Fakat on dokuzuncu asrın 
ortasına doğru sanayi hayatı inkişaf ettiği zaman 
köylerden şehirlere doğru milyonlarca insan gelmiş
t i ve bu toplanış tiabiatile müşterek menafi sahasını 
^genişletti. 

O toplanışlar kendisine mahsus bir takım me

saili içtimaiye doğurdu. Binlerce, milyonlarca 
kişinin böyle bir şehirde toplanışı, bir sakrf al
tında bulunuşu tabiî o insanlara karşı görülmesi 
icap eden bir takım vazifeleri görmiye Devleti 
davet etti. Fabrika işlerinde amelenin hiç bir 
suretle istismar edilmemeleri, kendilerini gözete
rek ihtiyarına gencine ayni işi tahmil eylememe
leri, hepsine ayni tarzda muamele edilmesi.. 
Devlet bu toplanmış olan insanların solidarite-
lerini yani ahlâkî kaidelerin muhafazasını üzerine 
almak, onları tabiatile vikaye etmek lâzımgeli-
yordu. Bunun için tedbirler alındı. 

işte bu mesaili içtimaiyenin düzeltilmesi işi, 
Devletleri iktisadî sahada müdahaleye şevketti ve 
elan devam ediyor. Bazıları da solidardzim içinde kal
mıştır. Binaenaleyh bu mesaili içtimaiye Almanyada 
doğrudan doğruya Devlet bu amele kuvvetinin si-
yanetini nazara alarak 1889 da zannediyorum bir 
takım tedbirler aldı. Kazalara karşı, ihtiyarlığa 
karşı cebrî sigorta kanunları yapmağa başlandı. 
Fransada ve tngilterede amele yavaş yavaş kuv
vet alarak Devlet vazifesine iştirak etti, parlâ
mentolara kabul edildi. Sonra bu umummî top
lanışların daha bir takım menafii vardı, ki on
ların esbabı huzurunu temin için su, elektirik, 
yol gibi işler ve bir takım vazifeler, hususile ser
mayedarların istismarına mani olmak. Amele 
sendikalara kayde iebar edildi. Bu gibi veza-
ifin tahtı tesirinde kalınarak vilâyet ve diğer 
bütçelerden alınarak Devletin vazifesi genişletildi 

İşte Devletin müdahalesini, etatizasyon deni
len müdahaleleri hâsıl eden şerait bunlardır. 

Şimdi bu kadri geçelim de istihsale, servet 
tevezzüüne, Devletin müdahalesi kısmına gele
lim. Oraya gelince, iş kollektivizasyona gider. 
Binaenaleyh başlanmış olan bu istihsale, bu te-
vezzüa müdahalenin nerede durdurulacağı biline
mediği için o müdahalenin arttığı memlekette* 
iş âleminde büyük bir teşevvüş, bir itimatsız
lık tevlit etmesi zaruridir. Onun için arzettiğim 
sosyalizm deta kadrmda kalmak ve doğrudan doğ
ruya istihsale ve tevezzüü servete doğru yürümek 
lâzımdır. Olabilir ki, ekili br ekonomi temin et
mek için sanayii bir an evvel korumak lâzımdır. 
O vakit sanayi korunmuyorsa, zaruret varsa, Dev
letin doğrudan doğruya fabrika teşkil etmek sn-
retile değil, hususî sermayelere muzaheret etmek 
şartile müdahalesini kabul edebiliriz. Binaenaleyh 
prensip meselesinde biraz uzun söylememe vesile 
veren arkadaşıma bilmem müteşekkir mi kalayım» 
yoksa buna müteessir mi olayım, orasını bilemem. 

Sonra dediler ki, biz bir takım tedabir alarak 
müstahsillerin müstehlikleri istismar etmek yoluna 
gidemeyiz. Riea ederim, bunlar birbirine bağlı ok 
mıyan meselelerdir. Meselâ kaput bezi işinden bah
settiler. Bu iş ihtiyaca göre teessüs edeeek olursa^ 
koca bir iktisadî sahada bir kaç kuruşa munihasn* 
mahzuru fazla görmek doğru olamaz. Meselâ sö
kere tatbik edilen vergiler onun okkasmı 
40 - 50 kurusa kadar yükseltiyor. Binaenaleyh 
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memlekette sanayii korumak için bu gibi tedbirlere I 
ve fedakârlıklara tevessül zaruridir. Yalnız kaput 
bezi için müstehlik meselesini nazarı dikkate almak 
doğru değildir. Çünkü fabrikalar tekemmül edin
ce binlerce amele kaput bezi fabrikasının içine gi
recektir. Buna karşı denebilir ki o zaman da müs
tahsiller kaputun fi atını artırırlar. Efendim, bu
nun karşısında Hükümet pek âlâ tedbir alabilir. 
Binaenaleyh bunun imkânı yoktur. Çünkü kanun 
Hükümetin kendi elindedir. Parlâmentonun iştira-
kile tadil edebilir. Şeker, kahve kendi maksatla
rını temin ettiği için onlardan bahsettim. Benim 
teklifim iki maksadı yani hem memlekette işsizliğe 
karşı bir çare ve hem de tediye muvazenesinin icap 
ettirdiği tedabiri kombine etmektir. Kendi kozunu 
kazanmak için teklifimin sırf zayif taraflarını söy
lediler. 

tktısat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Kontenjan listelerini okudunuz mu? 

Halil B. — Müsaade buyurunuz; bendeniz kon
tenjan listelerini okudum. Zaten aramızda prensip 
farkı yoktur. Yalnız tatbikat farkı vardır. O da 
şudur: Arkadaşım o vakit teklifi hazırladığım za
man dediler ki kontenjanteman ile de esasen 
maksadınız temin edilebilir. Efendim, memleketin 
mtiyacatına hasredilmesi lâzımgelen sermaye, iş 
sahasından kaçmakta ve kasalarda yığrlmaktadır. 
Sermayenin iş sahasına dökülmesini istiyorum. 
Kontenjanteman gibi politik komisyonun takdiri 
ile değişecek olan bir iş, hiç bir zaman memleket
te iş sahasından sermaye kaçırılmak vaziyetini 
izale edemez. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Esas itibarile istediğiniz nedir? 

Halil B. — istediğimi zannederim ki gayet açık 
söyledim. 

tktısat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Yani hangi eşyaların nıenediimeşini istiyorsunuz? 

Halil B. — Meselâ nebatî yağlar vardır. Daha 
listemde buna benzer bir çok mevat vardır. Neyse 
maksat bu meseleyi müzakere etmek değildir. 
Maksat bu inhisarları tevali ettirmek dolayısile 
memlekette daralmakta olan iş sahasını daha zi
yade daraltmaktan tevakki edelim diye nazarı 
dikkatinize bir ınütalea arzetmekten ibarettir. 

Recep B. (Kütahya ) — Arkadaşlar, memnu-
acûyetle söylemeğe değer ki, son bir kaç haftanın 
(Meclis müzakereleri Devletin umumî gidişi yolunda 
mûsbet veya menfi düşünen zevatın fikirlerini 
karşılıklı söylemelerine fırsat verdi. Hayırlı dü
şünen, işlerin iyi olmasını istiyen bir çok vatan-
<ÖaşIarımızda da şimdi Halil Beyefendinin buyur
dukları tarza benzer bir takım fikirler mevcuttur. 
Buna zaman zaman muhtelif vesilelerle temas edi
yoruz. Bu sınıftan hüsnüniyet sahibi vatandaşlar 
©evlet işlerinin iyi gidişini istemekte bizimle bir 
düşünmekle beraber bizim takip ettiğimiz yolu 
anlıyamıyorlar. Bu sebeple yanlış mütalealarda 

-bulunuyorlar Hayatın tabiî icabı olan ufak tefek I 

sıkıntı mevzularını yanlış tahlil ediyorlar. Böyle,' 
karşılıklı münakaşalar neticesinde devletin umu
mî gidişinin isabeti hakkında fikirleri tenvir et
meğe fırsat hâsıl oluyor. Bendeniz de bu vesile
den istifade edeceğim. Muhterem arkadaşımın, 
eskidenberi tecrübeli ve toprak, memleket işlerin
de iyi fikirlerle çalışmış olmakla mümtaz bir ar
kadaşımız bulunan Halil Beyefendinin bu zemin
de isabetli bulamadığım fikirlerini tashih etmek 
için söz aldım. 

Evvelâ muhterem arkadaşımın mevzubahs olan 
kanun münasebetile yapdan kontenjan usulünün. 
memleketin ticarî muvazenesinin ve memleketin 
tediye muvazenesinin icap ettirdiği derecenin üs
tüne çıktığını söyliyerek bunun tatbikından şikâ
yet etmiş oldular. 

Halil B. ( îzmir ) — Şikâyet değil. 
Recep B. ( Kütahya ) Devamla — Böyle tarif 

buyurdunuz. Bu fikirlerin isabetini ifade etmek 
için de : 

Memleketten çıkarılan mallar karşılığı haricî 
pazarlarda elde edilen dövizin, malın ham kıyme
tinden fazla olduğunu yani manipülâsyon, tahmil 
tahliye, rıhtım ücreti ve saire gibi memlekette ka
lan paralar karşılığının da esas mal fiatına zam-
molunarak döviz alındığını ve halbuki gümrük is
tatistiklerinde yalnız mal fiatmın kaydolunduğu-
nu söylediler. Bu suretle ihracat mukabili mem
lekete giren ecnebi dövizinin hakikî miktarının 
bizim çıkardığımız hesaplardan yüzde on kadar faz
la olduğunu ilâve ederek bu fazlalığın haricî tica
ret muvazenesinde görülen açığı kapatabileceği ne
ticesine vardılar ve bu hesaptan yürüyerek haricî 
ticaret muvazenesinin yerinde olduğunu söylediler. 

Böyle olunca tediye muvazenesinde de endişeli 
bir nokta görmediler ve tabiidir ki fikirleri ve he
sapları böyle olunca tediye muvazenesi için kon-
tenjantman usulünün tatbikini bir tazyik gibi, lü
zumsuz bir şey gibi mütalea ettiler. 

Bu husust meslekî malûmatları daha fazla olan 
ve bu işte daha çok saçını ağartmış bulunan zevat 
bu malûm mevzuda benden daha çok ikna edici 
şeyler de söyliyebilirler. Fakat ben o kadar derin 
ihtisas işlerine temas etmeden söyliyeyim ki, haki
kî vaziyet bu değildir. Bir kere memleketimizin 
her sene harice tediye ettiği ecnebi parası Halil 
Beyin ölçülerinde tasavvur olunduğu gibi yalnız. 
ithalât maddeleri mukabilinde tediye ettiklerimiz
den ibaret değildir. Biz bundan başka geçmiş sene
ler zarfında memleketin imarı, yeni inşaat, millî 
müdafaa işleri ve saire gibi maksatları temin için 
kısa vadeli alış verişler yapmışızdır ki bunların 
her sene tediye olunan ecnebi parası karşılığını 
yalnız senelik ithalât hesaplarını kaydeden güm
rüklerden anlamak mümkün olmaz. Bu mühim bir 
yekûn tutar. Bu yoldan gümrük hesaplarından faz
la olarak harice her sene milyonlar tediye edilmek
tedir. Bu mesaille daha yakından alâkadar olan 
diğer bazı arkadaşlarımız bu hususta daha mufas-
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sal söz söylemeğe salâhiyettardırlar. Onlar bunun 
giıbi tediyelerin şümulünü daha iyi anlatırlar. Yal
nız ben ilâve edeyim ki, Devlete mensup olan res
mî veya olnııyan serbest vatandaşların meselâ Av-
rupadaki talebenin hariçte ödedikleri senelik dö-
viz,iborçlar, ecnebi şirketlerin ve ecnebi mütehas
sısların irsalâtı birbirine eklenirse hesap harici te
diyeler hakkında bir fikir hâsıl olur, Şu halde 
muhterem Halil Beyefendi arkadaşımızın buyur
duğu veçhile tediye muvazenesi dalın müsait olma
mak lâzımgelir. Hakikati halde ve netice itdbarile 
bu hesapların sonunda tabiî vaziyette giren çıkan 
dövizlerin birbirini telâfi edemediği anlaşılır VP 
tediye muvazenesi aleyhimize kaydedilecek bir 
takım, açıklar arzeder. Şu halde senelik haricî 
ticaret muvazenesi ile hakikî tediye muvazenesini 
birbirine kanştırmamalıyız. Tediye muvazenesi
nin katî surette istikrarını temin etmek elzem 
olduğuna ve dünya maliye âlimlerinin bu hususta 
kontenjan tatbikındaıı başka bir usul bulmaları 
mümkün olmadığına göre bu vaziyette ne yapıla
bilir? Geriye doğru sekiz on seneye bakarsak 
bizim ticarî muvazenemiz hemen her sene passif-
t i r ; aleyhimizedir. Bu vaziyet 930 senesinde dü
zelir gibi oldu. Fakat sonra gene bozuldu. Eğer 
son seneler tedbirler almmasaydı paramız tehlike
ye düşecekti. Bunun büyük zararları önünde 
Halil Beyefendi ile müşterek olduğumuza şüphe 
etmiyorum. Çünkü kendilerinin bu baptaki ma
kûs fikirlerinin hakikatin hilâfına olmak ticarî 
muvazenemizin yolunda bulunduğu zannından 
doğduğu anlaşılıyor. 

Halil Beyefendinin buyurdukları veçhile kon
tenjan bürosu siyasî bir mahiyette değildir. Kon
tenjan listelerini tanzim eden arkadaşlar memle
ketin iktisadî ihtiyacına yakından vafık meslek 
sahibi memurlardan teşekkül etmiş bir heyettir. 
Bunların başında şüphesiz vekil bulunduğu için 
siyasî vaziyette olarak Şeref Beyefendi bulunuyor
lar. Vazife sahibi olan heyetin yaptığı elbette 
iktisadî ve fennî icaplara göre yapılmıştır. Yok
sa listelerin siyasî telâkki ve hesaplara göre yapıl
mış olduğunu tasavvur etmek doğru olamaz. 

Şimdi Halil Beyefendinin beyanatlarında fır
kamız programına temas eden meselelere geçiyo
rum. 

Cîerci bu maruzatım raznamedeki müzakere 
mevzuu olan kanuna doğrudan doğruya temas et
mez. Fakat Halil Beyefendiye sadet harici mü
saade vermiş olan Reis Beyefendinin bana da 
müsamaha buyuracaklarını tahmin ederek bu iza
hatı vereceğim: 

Bir defa top yekûn Devletin iktisat işlerine 
müdahalesi; bu kelime türkçede söylendiği vakit 
işleri altüst etmek gibi kaba bir mana da çıkıyor. 
Bu sebeple Halil Beyefendinin dedikleri enter-
vansiyon kelimesini alalım. Sonra gümrük hima
yesi usulünden bahsettiler. Bir taraftan bu fikir
lere mutabık görünmekle beraber diğer taraftan 
bizim sistemimizin çalışacak unsurların işlerini 

tazyik ettiği mütaleasmda bulundular. Arkadaş
lar, mesele hakikaten çok dikkatle nıütaleaya 
lâyıktır ve üzerinde tevakkuf edilmek, teşrih. 
edilmek icap eden bir mevzudur. Entervansiyoıı 
ve hudutları üzerinde himaye, bugün her Dev
let için lâzım olan ve hemen her Devletin tatbik 
ettiği bir sistemdir. Şüphesiz bu bize de lâzımdı. 
Görülüyor ki, bunda mutabıkız. Yalnız, (mem
lekette bir çok işlerin tevzi meselesinde, vatan
daşların yapacağı işlerden bazılarına da müdaha
le ediyorsunuz, bu sizin ekseriyet fırkasında koydu
ğunuz esas programa da uygun değildir, sizin 
programda yazılı hatler dahilinde müdahaleye 
ben de taraftarım, fakat siz fırka programınızın 
da fevkine çıkıyorsunuz ) dediler. 

Bu, çok takdirî bir meseledir. Bir defa fırka 
programımızda - metni okumak lüzumu olmamakla 
beraber - arzedeyim ki, memleketin yükselmesine-
hizmet edecek işlerde bilhassa iktisadî işlerde Dev
letin alâkadar olması umumî bir ifade ile yazılmış
tır. Bu alâkanın hangi hatlar dahilinde yapılacağı
na dair ne fırka programında bir şey vardır ne de 
Fırkanın, salâhiyettar zevatı lisanmdaıı bu hu
susta bir şey söylenmiştir. Daha ziyade ihtiyacın 
göstereceği bir takdire imkân verecek umumî bir 
formül konmuştur. Şimdi şu halde fırka hayatı
mızda bizimle beraber bulunnııyan Halil Beyefendi 
yapılmış olan işlerde muayyen olan bir formülün 
fevkine çıkıldığını nasıl iddia ederler, Halil Beye
fendi bu takdirde bulundular. Bendeniz o kanaat
teyim ki, muhterem Mecliste büyük ekseriyeti 
temsil eden fırkamızın bu işlerde şimdiye kadar ta
kip ettiği noktai nazar, memleketin ihtiyacatına 
tevafuk edecek bir şekil ve mahiyettedir. Bunu ar-
zederken yalnız muhterem arkadaşımın şimdiye 
kadar sözlerine mukabele etmiş olmıyorum, ve yal
nız bu maksadı takip etmiyorum. Ayni zamanda 
aksini zanneden, yanlış düşünen vatandaşları da 
tenvir etmek istiyorum. Hakikaten yanlış telkin 
neticesinde Fırkamızın bir çok sıkıntıları izale için 
takip ettiği noktai "nazarlar, memleket hizmetlerini 
bugünün ihtiyacına uygun bir surette tanzim ve 
ifa etmek için takip ettiğimiz gayeler tam aksine 
olarak bizzat bu sıkıntıların sebebidir diye müta-
lea edilmiştir. Gerçi Halil Beyefendinin samimiyet
le söylediği yanlış telâkkilere hak verir mahiyette 
bir çok haksız fikirler ufuklarda dolaşmaktadır. 
Bunun sebeplerini geçirdiğimiz bir çok dahi
lî siyasî, dedikoduların halâ devanı eden 
ve tekrarlanan akisleri gibi mütalea ederim ve 
bu yanlış noktai nazarları tashih etmek için he
pimizin her imkândan istifade etmesini vazife bi
lirim. Bir defa herkeste her nasılsa ağır bir mu
kavemeti ruhiye hâsıl etmek vaziyetine girmiş o-
lan inhisarlar kelimesini kullandılar. Mevcut o-
lan inhisarlar idaresinde bir takım memurlar açık
ta kaldı dediler. Devlet demiryolları (Devlet ida
re ettiği için ayni kelimeye kalbetmek için gay
ret sarfedilirse Devlet demiryolları inhisar veya 
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imtiyazı) idaresinden de bazı memurların çıkarıl
dığını söylediler. Bu #ün müzakere edilen kanun 
münasebetle Devlet gene bazı faaliyetler hakkında 
müdahalesini ihsas ediyor dediler. Bu da kâfi 
•değil, yakında Hükümetin bazı kanunları Mec
lisi Âliye getirmesi mevzubahs olduğunu söylediler 
ve bu münasebetle gene bir kısım vatandaşların iş 
Bahasından uzaklaştırılacağını derpiş ettiler. Af
yon yetiştiriciler satış birliği kanunu gibi... Bu
nunla encümenlerde çalışılıyor. Katî neticesini 
bulmadı. Diğeri de vapurlar üzerinde tasavvur et
tiğimiz kanunlar ve nazariyelerdir. 

Bir defa bu mevzubahs ettikleri işleri ikiye ayır
mak lâzımdır. Birisi mevcut olan nihayet bu gün
kü şekli itibarile Devlet tarafından idare edil
mekte olan bazı müesseselerden adam çıkarılmış ol
masıdır. Bütçemizi düzeltmek hayatî bir işti. Yüz
de 30 kadar tenzilât yapmağa mecbur oldu
ğumuz bütçe vaziyetini tanzim ederken bir 
çok işler meyanında nihayet demiryollar büt
çesinden maaşını alıp yaşamakta olanlar
dan hakikaten az denebilecek derecede yüz 
küsur memurun dışarıya çıkarılması büyük bir 
mesele olmamak lâzımdır. Hatta bütçesinde büyük 
milyonlar tenzili mevzubahs olmıyan her hagi bir 
Devletin de bütçesinin tanzimi esnasında her hangi 
bir bozuğunu düzgün bir hale getirmesi için dahi 
bu kadar memuru çıkarması vaki olabilir veyahut 
bir bütçe tanziminde o kadar memur bütçeye ithal 
•edilebilir. Zannederim Devlet demiryollarından çı
karıldığı mevzubahs olan memurların adedi 2 yüze 
varmıyaaı bir kısım vatandaşlardır ve benim bildi
ğime göre kadro dahilinde bunların da yerleştiril
mesine çalışılıyor. Bunların mesleki dahilinde mün
hal bulunan yerlere yerleştirileceğini Nafra vekili 
Bey arkadaşımız geçenlerde söylemişlerdi. 

İnhisar dairelerine gelelim. Bunlar Devletin bü
yük varidat membalarıdır. İnhisara dair her yer
de yanlış bir telâkkinin revaç bulması neticesinde 
bu isim etrafımda geniş bir mukavemet hissolunu-
yor. Söylenen sözlere göre ötedenberi tanıdığımız 
inhisarlardan pek çok memurlar zaruret olmadan 
dışarı çıkmış gibi yanlış bir fikir hâsıl edecektir 
Bu yanlış fikri de düzeltmek için arzedeyim ki in 
hisarlardan bir kısım memurların çıkarılması dr 
tıpkı Devlet demiryollarında arzettiğim gibi büt 
cenin tanzimi mecburiyeti altında ve idareleri] 
masraflarını indirmek maksadile yapılmakta olar 
tevhidin neticesidir. Fakat idare imkân buldukçr 
bu vatandaşlara da başka j'erlerde muvafık iş bu 
larak çalıştıracaktır zannederim. Yoksa bu mah 
dut vaziyetin memleketin işsizlik sahasını genişle 
teeek kadar mühim olduğu zehabında değilim. 

Bundan sonra yapılması mevzubahs olan işler
den vapurculuk meselesi geliyor. Arkadaşlarım bi
lirsiniz ki Büyük Millet Meclisinin azası olarak bu
lunan muhterem zevattan tutunuzda memleketin az 
çok aklı eren vatandaşları az çok vesaiti nakliyesi 
bulunan mıntakalarda oturan vatandaşlar günün 

meselesi olarak buna temas etmişlerdir. Nihayet bir 
kısım vatandaşların, işlerine taallûk eden her me
selede olduğu gilbi bu mesele ile de hepimiz yakın
dan ve ehemmiyetle alâkadar olduk. Son zaman
larda bizzat vapurcu arkadaşlardan ve bu işlerde 
alâkadar bir çok vatandaşlarımızdan bu iş hakkın
da mufassal mütalealar dinledik. Bu hususta lehte 
olsun, aleyhte olsun yeni çok şeyler dinledik. Bun
ların verdiği kanaate istinaden arzedeyim ki Tür-
kiyede vapurculuk işini bir Devlet idaresi hali
ne sokmak lüzumlu bir vaziyet almıştır. Bir kere 
mesele alâkadar zat ve makamlarca çok uzun uza-
dıya müzakere ve teşrih olundu. Nitekim Cumhu
riyet Halk Fırkası Meclis grupu da bu meseleyi sa
atlerce üstlü altlı müzakere etti ve bazı neticelere 
vardı. 

Fakat ben, burada bir fırka toplanışı şeklinde 
değil, doğrudan doğruya millet kürsüsünden ifa
de eder şekilde kısaca arzedeceğim. 

Bir defa Türkiye vapurculuğunun bu günkü 
şekli hiç te asrın icabatma ve memleketin ihtiyaç
larına tevafuk edecek bir halde değildir. Anlaşılı
yor ki serbest bir surette bu gün bazı vatandaşların 
yaptıkları vapurculuk işi normal bir vaziyette yapı
lan bir vapurculuk değildir. Gerçi bunların daha 
kudretli ve heveskâr eller vasıtasile idare olunanları 
yani işe daha çok sermaye, emek ve kuv
vet sarfetmekte bulunanları. , olduğu gibi o 
kadar kendisini bu işe vermemiş, kafasını ve va
sıtalarını bu işte çalışmağa hasretmemiş vapurcular 
da vardır. Bu muhterem vatandaşların işlettikleri 
vapurlar içinde az çok muntazam bir hal arzeden 
kısım olmakla beraber umumî olarak bir çok gay-
rikaıbili hal tarife ihtilâfları içinde, gayrisıhhî, gay-
rinizamî, gayrimuntazam bir halde çalışıyorlar. 
Ayni zamanda vapurlarının haddi istiabisi, fennî 
malzeme ve vasıtaları hakkında bizzat seya
hat edenlerden işidenler, yolcuların sıhha
ti ve emniyeti hakkında çok sıkıntılı fikirler veri
yor. Bütün bu manzaraya göre bu vapurlar umumî 
bir görüşle Türkiye gibi hudutlarının dörtte üçü 
deniz olan mustatil şeklinde bir memleketin kabo
taj işini ne bugün temin edecek, ne de istikbalde 
teminini vadedecek vaziyette değildir. Esasen bu 
vapurları işleten zevatın bütün bu işlere tahsis et
tikleri sermayelere (muhacir nakli ve saire gibi 
fırsatlarda yapılan istisnaî kâr hariç olarak) tam 
amorti, faiz ve kâr temin edecekleri ve fakat va
pur servislerini muntazam yapmak, malzemeyi iyi 
ve mükemmel bir halde tutmak, tamirat işletme 
mükemmeliyet ve intizamını vücude getirmek 
şartlarını da yerine getirebilecekleri müm
kün görülmiyor. Şu halde Devlet demiryolla
rında olduğu gibi bütün yolcu nakil vasıta
larını bir Devlet idaresi altında toplamak; hem 
nemleketin ihtiyacına, hem yolcularım sıhhat ve 
selâmetine ve servislerin intizamına hizmet etmek 
olacaktır. Diğer taraftan isterse vapurunun bede
lini alacak olan sahipleri bu sermaye ile daha mü-
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«ait iş tutabilirler. Burada mühim nokta vapur sa
hiplerinin her birine elindeki vapurların bugünkü 
hakikî değerini nakit olarak tediye eylemektir. 
Bunun için kanunda vapurları alacak Devlet ile 
«atacak sahibinin noktai nazarlarını müsavi suret
te nazarı dikkate alacak bir ekspertiz usulü ve 
icap ederse hakem usulü konacaktır. Hükümetin 
tetkikatmdan başka C. H. Fırkasının grupu mese
leyi dört taraftan tetkik ettikten ve ciddî müzake
relerden sonra bu esasa karar vermiştir. Yeni ku
rulacak Devlet vapurları idaresinde idare heyetini 
kaldırarak mesuliyet esasım kuvvetlendirecek şe
killer de derpiş olunmuştur. Gerek bu kanun ve 
eğerek afyon kanunu geldiği vakit Yüksek Mecliste 
Taunlar uzun uzadıya mevzubahs-olur. 

Afyon müstahsillerinin bugünkü afyon satışı 
şçraitindeki kademeli, bir çok komusyonouluğa, 
mutavassıtlara istinat eden ve haricî pazarlarda 
satılan fiatla müstahsilin eline geçen para arasın
d a büyük fark yapan şekli düzeltmek yoluna bil
hassa afyon ticaretinin beynelmilel tâbi olduğu 
"bir çok müşkülâtı karşılamak maksadından giril
miştir. * 

Halil Beyefendi sözlerinin sonlarında buyurdu
lar k i ; "Devletleştirme işinde esas itibarile hem-
"fikirim. Fakat tatbikat hududunda ve siasında 
-.sizden ayrılıyorum..,, Bizim şimdi yapılmasında 
fayda ve elzemiyet gördüğümüz bazı şeylerin -
•esasta müttefik olmakla beraber - sonra yapılma
sında fayda mülâhaza etmiyenler olabilir. Bu böy
le olduğu gibi bunun aksi de varittir. Yrani Halil 
Beyefendinin şimdi yapılmasında fayda ve hatta 
elzemiyet gördükleri bazı tedbirleri almakta da 
biz-şimdi fayda mülâhaza etmiyebiliriz. Lüzum
suz görebiliriz. Nitekim kendileri bazı madde
lerin memlekete sokulmaması için derhal müdaha
le istiyen bir teklifi kanunî yapmışlardı. Karabi
ber, bahar, tarçın ve hatta galiba kahve giıbi en 
"basit dünya zevklerinden sayılan maddelerin mem
lekete sokulmaması hususunu teklifte bize tekad-
düm etmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlar, mühim bir bahse giriyo
rum: Arkadaşlar, bu noktanın tenviri için lâ-
zımgeldiği kadar söylemeğe mecburum. Avrupa-
nın, Amerikanın Japonya du dahil olduğu halde 
Teknik sahada ileri gitmiş olan memleketleri ma-
"kina ve teknikte geri kalmış olan büyük bir be
şeriyet kütlesine sanatla, makina ile yapmış ol
dukları mensucat ve masnuatmı sevketmek sure-
tile bütün dünyayı istismar ederlerdi. Bunu 
hâlâ da kısmen yapmak yolundadırlar. Hakika
ten Halil Beyefendinin samimiyetle söyledikleri 
sözlere ayni samimiyetle mukabele etmiş olmak j 
için söylemeliyim ki ; bu devir kapanıyor ve ka
panmak üzeredir. Dünya aklını başına alı- j 
yor ve gözünü açıyor. Şimdi bir çok memleketler,! 
içendi yaptıklarında istifade etmek ve temin ede- j 
medikleri ihtiyaçlara da kendileri tarafından yapı-1 
lıncıya kadar tehammül etmek yoluna giriyor. îktı-1 

I sadî kuruluş bütün şuurlu dünyanm müşterek 
I gayesi oluyor. Bunun için mahrumiyetlere katlan-
j mak yolu uonumileşiyor. 

Muhterem arkadaşlar, hakikatleri hep birlikte 
mütalea edebilmek için en samimî bir açıklıkla 
arzediyorum. istismar yalnız sanayileşmiş makina 
memleketlerinden gelmiyor. Az çok hesap, kitap, 
ticaret işini becerebilecek unsurlar (bilhassa Tür
kiye gibi - bahis buyurdukları veçhile - yüzde dok
sanı müstahsil olan memleketimizde) az miktarda 
bulunan bu istismarcılar bunu beceremiyecek olan
ların satışlarına kademe kademe delâlet için pazar
larda gösterdikleri ticarî marifetlerle nisbeten çok 
kazanıyorlar. Bir kısım vatandaşlarımızın kazan-

I malan iyi bir şeydir. Fakat müstahsilin hayatını 
1 koyarak büyük emekle istihsal ettiği emtiayi, pa

zarda şu veya bu kadar az para ediyor diye ma
lın sahibi olan Türk vatandaşlarından, nisbeten 
aşağı bir fiatla almak müstahsile büyük bir 
zarar değil midir! Gerçi kademelenmiş mutavas
sıtların müstahsillere zarar verecek hududa kadar 
aşmamaları ve bu hususta makul davranmaları lâ
zımdır. 

Amma arkadaşlar, bu bir edebiyattır. Dünya ku
rulandan beri bu mutavassıtlar tarafından, müstah
silin alnının tevile istihsal ettiğini bu edebiyat 
usulü dahilinde kıymetlendirmek mümkün olama
mış ve bu yolda bir şefkat gösterilmemiştir. Ede
biyat şefkati göstermeğe müsait de değildir. O 
halde ne yapmak lâzımdır, amelî çare prensipli bir 
çalışma ve tanzim etme yoluna girmektedir. Yal
nız C. H. Fırkası programı, bazılarının zannı gi
bi bir taraflı değil, bir çok taraflı bir prog
ramdır. Orada der ki, memlekette smrf farkı, sınıf 
mücadelesi yoktur ve sınıflar arasındaki nameşru 
muvazenesizliği kaldırmak ve çalışma zümreleri 
arasında birrbirile çatışmıyacak surette ahenk tesis 
etmek lâzımdır. Bu programı kim tahakkuk ettire
cek ? Müşterek prensiplere inananların tecrübe edil
miş olan umumî krymet ve kabiliyetlerinin vasati
si.. Fakat itimadinefis ve nikbinlik havası içinde.. 
(Bravo sesleri). 

Sözü burada bırakırsam Halil Beyefen
dinin beyanatlarında tehlikeli diye söyledikleri 
yanlış görüşün revacma yol kalır. Buna imkân bı
rakmamak için izahatıma devam etmeliyim: 

Arkadaşlar, bunun hududu nedir? C. H. Fırka-
I sı programında buna da cevap vardır. Orada der 
i ki (normal esas ve şartlar altında cereyan edecek 
ticarî muamelât kemali serbesti ile devam eder.) 
Normal nedir? Bu da gerçi takdirî bir meseledir. 
Fakat takdir mevkiinde olanların, vazn kanunun 
millî vicdanı doğru neticelerin teyit kuvvetidir. 

Bizim anladığımız devletçilikte Devletin işleri 
tanzim suretinde olacak müdahalesi sınıflar arasın
daki mücadelede bir sınıfın lehine müdahale etmek 
değildir. Bilâkis bütün çalışma zümreleri arasın
daki menfaatleri tevzin noktai nazarından bu mü
dahale lâzımdır, tdeal olarak sınıflar arasında sür-
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tüşme ve birbirlerini itip kakma esasına yol bırak
mamak lâzımdır. Burada arkadaşlar derhal hatıra 
kooperatif fileri geliyor. Kooperatif de; demiryo
lu, elektrik ve daha bir çok fennî ve-yüksek vasıta
lar gibi beşeriyetin son asır zarfında bulduğu ik
tisadî bir müessese formülüdür. .Bu, müstahsillerin 
veya müstehliklerin veyahut arkadaşımızın pek 
güzel söylediği gi/bi hem müstahsil hem de müsteh
lik olan halkımızın müşterek mesuliyeti i ortaklık
la alış verişlerini bizzat tanzim etmeleridir. Amma 
arkadaşlar, kooperatif tatbikatı yaparsak - ki <bu bi
zim fırkamızın programının ana maddelerinden 
birisidir. - bütün müstehlikler istihlâk koopera
tifleri yapacaklar, lüzumlu şeyleri membaların
dan bizzat tedarik edecekler; sonra bütün müs
tahsiller istihlâk kooperatifleri yapacaklar, doğ
rudan doğruya ana pazarlara mal satacaklar, 
aradan esnaf, tüccar kalkacak... Yüz senelik ko
operatif tatbikatının amelî görüşü bu yanlış fikri 
tashih ediyor. Tâ İrlanda adasından Japonyaya 
kadar, kıtalar ve Bahrimuhitler aşın bütün be
şeriyet tarafından kooperatifler tatbik edildiği 
halde ne esnaf, ne de tüccar ortadan kalkmamış
tır. Fırkamız normal ticaretin hiç bir vakit aley
hinde- değildir. Maksadı izah için bu misali ar-
zettim. İş zümreleri arasında ahenk tesisi pren
sibinden bahsederken onu izah sadedinde koo
peratiflerden bahsettim. Kooperatiflerin yanın
da, dünyanın her yerinde, ticaret çalışıp mu
vaffak oluyor. Fakat yukarıda başı boş ticaret 
fikrinin şefkat eseri olarak normal kârla iktifa 
etmiyeceğini söylemiştim. Bir taraftan Devletin 
tanzimi yanında diğer taraftan kooperatiflerin 
çoğalması ticareti normalleşiyor ve onu satıcısı 
veya müşterisinden normal fakat intizamlı bir 
kârla iktifaya sevkediyor. 

Sonra gene muhterem Halil Bey arkadaşım 
,ibi yanlış düşünmüş olan aziz vatandaşlarıma 
öyleoniş olayım ki, Türkiyede kollektivism teh-
ikesi yoktur. Bilmem nasıl bir hatalı görüşün 
.esirile ( nihayet bu iş kollektivisme gider ) de
liler. Bizim programımızda kollektivismin (K) 
ma olsun ihtimal verdirecek kokuyu hangi nok-
adan hissetmişlerdir. Kollektivism mefhumu 
rülkiyet mefhumile tamamen taban ta-
ana zıttır. Halbuki fırkamızın prog-
amı mülkiyet hakkından vuzuhla bahsedil-
or. Programımızın hepsi bir zincir halinde he-
"eti umum iyesi birden mütalea edilmezse kenar
ı n köşeden ıbir taraflı bakışla elbette böyle 
anhş telâkkilere düşülÜJ\ Kollektivizm; hiç kim-
3 bir mülk sahibi olmaksızın muayyen bir sa-
ada her hangi bir işi yapmış olanların o işin ya-
ılmasile husule gelen menfaatleri kendi arala
r d a taksini etmeleri demektir. Bizim progra-
ın neresinde bu var? Şu halde muhterem Halil 
eyefendiden rica ediyorum. Bu nokta muhtacı 
nvirdir. Bunu lütfen izah etsinler. 

Muhterem Halil Bey arkadaşımız bir şey da-
ı söylediler. Son söz olarak bunu da arzede-

yim. Halil Bey gibi necip hislerle memleket işini. 
derpiş eden arkadaşımız hakikati kabul etmemek 
insafsızlığında bulunuyorlar. (Nereye gidiyoruz) 
diyor. Nereye gidildiğini bilmek için nereden gel
diğimizi anlamak icap eder.. 

Halil Beyefendi bütün bu şikâyet mevzuları
nı hikayeden sonra (zaruret olunca ona da razı 
oluruz) diyorlar. Biz bunu tahmin etmiyoruz. 
Fena bir zaruret uzak veya yakında husul bulma
yacaktır. Türkiye bu kadar necip evlâtlarile,. 
temiz gidişile, ve dürüst bir idare ile bu gibi 
suitefchhümlere maruz kalmıya lâyik değildi. Şim
di bizim konuştuğumuz ve bir kaç. gün evvel de 
Sırrı Bey arkadaşımız ile samimî münakaşalarda 
bulunarak görüştüğümüz gibi böyle temiz yol
lardan gidildikçe ve bilhassa anlıyanlarımız ça
lıştıkça ve anlamıy ani arımız mütemadiyen ten
vir edildikçe korkulacak hâdiselerin memleketin 
ufuklarında hudusuna imkân verilemez ve böyle 
bir şey beklenemez (Bravo sesleri, ve sürekli al
kışlar). 

Halil B. (izmir) — Efendiler, Recep Beyefen
dinin sözleri arasında şahsıma müteallik çok ilti-
fatkâr kelimelerinden dolayı arzı teşekkür etmeyi 
vazife bilirim. 

Efendilerim, hayatı siyasiyemde uzun bir fa
sıla oldu. Nihayet içinize kavuşmak bahtiyarlı
ğına ve bu kürsüden söz söylemek mefharetine 
yeniden nail oldum. Buraya gelirken biliyorsu
nuz müstakil mebus olarak intihap edildim. Ne 
gibi şerait tahtında intihap edildiğimi Re<',ep Be
yefendi Hazretleri pekâlâ bilirler. Bu, kâfidir-
Ben vazifeyi kabul ettiğim zaman, sizlerle sa
mimî teşriki mesai etmek maksadını bu kürsüden 
muhtelif vesilelerle arzettim. Ben buraya samimî 
teşriki mesai maksadile geldim. Çünkü cümleni- . 
zin vatanperverliğine, vatanperverlikteki feraga
tine, vatan meselelerinde karar vermek hususun
daki cesaretine itimadı tanımım vardır (Bravo 
sesleri). Meserret ve mefharetle söylemeliyim ki, 
içinizde yaşadığım sırada daima kendimi günden 
güne artan ayni samimî srcaklık içinde bulun
dum. Onun için hiç bir zaman bu kürsünün bana, 
verdiği istikhlli ihtiraslara âlet etmiyeceğini. 

Recep 33. (Kütahya) — Ona şüphemiz yoktur. 
Halil B. (Devamla) — Ve vaziyetimi, hiç bir 

zaman siyasî bir vasıta yaparak şahsî emelleri 
tatbik eder tarzda kullanmıyacağmı. Sözlerimin 
arasında iki tarafa muhtemel kelimeler bulur
sanız, rica ederim daima bu samimî taahhüdü
mü hatırlayınız. Bunu, Recep Beyefendinin ifa
delerinde temas ettikleri ve hakikaten maksa
dımın samimiyet ile hiç bir zaman birleşemiyecek 
olan noktalara dokundukları için arzediyorum. 

Simdi bazı işaret ettikleri noktalara geliyorum: 
Bendeniz tediye muvazenesini şöyle bir geçiş 

olarak arzettim. Tabiî tediye muvazenesindeki han
gi gizli hesaplan karşılaştırmak lâzım geldiği me
selesi bir iktisat meselesidir. Yalnız elyevm ithalât 
üzerinde kontenjantman tedbirine saik olan şey 
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tticarî muvazenemizdeki eskiden beri tezahür eden 
.açıklık dolayısile şöyle temas edip geçtim. Sonra 
(politik büro ) tabirini istimal ettim. Bundan 
maksadım orada siyaset cereyanının ticarî cere
yanlara hâkim olduğunu söylemek değildir. Yal
nız büronun teşkilâtında Devlet memurları bulun
duğu için bu politik bürodur dedim. Nitekim tüc
cardan mürekkep olursa ticarî büro, sanatkârdan 
mürekkep olursa sınaî büro denir. 

Geçende bilvesile bir arkadaşım söylemişti ki 
- bendeniz yoktum veya işitmedim - Hükümetin al
makta olduğu tedbirler memlekette buhranı tevlit 
etmektedir. Ben hiç bir zaman böyle bir mütalea 
serdetmedim ve bu kanaatte değilim. Yalnız dün
ya buhranının memlekete getirmekte olduğu fırtı
nalar gittikçe kasırgalara tebeddül etmek üzeredir 
ve Devlet sefinesinin demir yataklarını iyi inti
hap etmek mecburiyetindeyiz demek istedim. Te-
f ahur olmasın amma zannederim ki hepinizden ziya
de ben bu meseleyi açtım ve buradan hiç bir za
man Hükümetin aldığı tedbirler memlekette buh
ran tevlit etmektedir demedim. Yalnız bu gün 
ayrılacağım için memleketin vaziyeti iktısadiyesi-
ııe dair düşündüklerimi, görüşlerimi samimiyetle 
arzederek alınmakta olan tedbirlerin şeraiti ik-
tısadiyemize muvafık olarak alınmasını arzettim 
ve böyle bir elden işleri yürütmek meselesi niha
yet iş sahasını daraltmak neticesini verir dedim. 
Bu yolda biraz ihtiyatlı yürümek kanaatinde oldu
ğumu izhar etmek istedim. Maksadım budur. 

Sonra; memurlar çıkarıldı diye memur çıkar
mak meselesini bir kabahat olarak söylemek iste
medim. Yalnız memleketin iş sahası daralmakta
dır. Buhranın tesiri ile inhisarlar, Devlet demir
yolları gibi bazı müesseseler memurlarını çıkart
mak zaruretinde kaldı. Bu hal ticaret müessese
lerinde de tezayüt edecektir. Onun için alınacak 
tedbirlerde bu meseleler göz önünde tutularak 
biraz ihtiyatlı bulunmak lâzımgeldiği kanaatini 
izhar ettim. Yoksa başka bir şey söylemedim. 

Sonra; kooperatif meselesinde kollektivisme 
doğru gidiliyor demedim. Yalnız prodüksiyona 
yani istihsal ve servetin tevezzüüne doğru git
memek, iş üzerinde bulunan vatandaşlara bu gi
diş nerede duracak gibi bir tereddüt verir. İş 
sahasında bulunan insanlardaki emniyet ve istik
rarı tezelzüle uğratır demek istedim. Yoksa kol
lektivisme doğru gidiliyor demedim. 

Recep B. ( Kütahya ) — Ben öyle anladım. 
Xıûtfen bir daha tekrar ediniz. 

Halil B. ( Devamla ) — Dedim ki ; istihsalde 
ve tevzii servette müdahaleyi artırmamız iş saha
sında bulunan vatandaşlarda nihayet bu; kolleti-
visme doğru gider zehabını hâsıl eder. 

Sonra nereye gidiyoruz diye tereddüt edilece
ğini arzettim. İş üzerinde çalışan adamlar bu işin 
nereye gideceğine dair kendilerinde bir vesvese 
hâsıl olur demek istedim. Yoksa ben şüphe ediyo
rum demedim (Müzakere kâfi seslen). Bu maruza
tımla lâzımgelen noktaları söylediğimi zannediyo

rum. 
iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 

Mesele üzerinde oldukça geniş müzakere cereyan 
etti. Yalnız Halil Beyefendinin mütalealanndaki 
bazı noktalara ait noktai na-zarlarımı arzetmeği lü
zumlu addediyorum. Biır kere politik büro dedik
leri ticarî olmıyan veyahut sanayie mensup olmı-
yan memurlardan müteşekkil bürolar, politik bü
rodan addolunurlar. Böyle bir şey bilmiyorum. 
İdarede bulunanlar amme hizmetlerini görürler. 
Politikada bulunanlar da heyeti Hükümeti teşkil 
ederler. Bunlar politikaya dair veçhe tayin ederler. 
idarede bulunanlar ise amme hizmetini görmekle 
mükelleftirler. 

Teşkil edilen bürolar idarî büro denilen büro
dur. Bu da Gümrük umum müdürü, Sanayi umum 
müdürü, Ticaret umum müdürü ve Varidat umum 
müdüründen, ihtisasLarile ve tecrübelerile yüksel
miş kimselerden müteşekkildir. Bunun böyle olma
sı tabiidir. Memleketin muhtelif şubelerindeki ih
tiyaçlarını tanıyıp ona göre kontenjan tanzim ede
ceklerdir. Bu noktai nazardan politik bürolara iş
ler tevdi edilmiştir. Bundan bir netice çıkmaz gibi 
bir mütalea varit değildir. 

Halil Beyefendi, ben de müdahaleye taraftarım 
dediler. Fakat verdikleri izahattan taraftar ol
dukları müdahale, kati prensip olarak müdahale 
edilecek noktalardır. ' 

Sonra patronlar arasındaki münasebetten de 
bahis buyurdular. 

Bir de camianın büyülk bir kısmına müşterek 
ihtiyaç noktai nazarından tekabül eden işleri mese
lâ ; bir belediyenin su, elektrik, havagazı tevziatına 
dair veya iki belde arasında şimendifer yapmak 
hususlarını tadat ettiler. -

Bunların birinci kısmı ekonomi sosyale aittir. 
Bir müdahaleciliktir. Bu gün vukuat itibarile anla
dığımız müdahale ayrıdır,, gayet mahduttur. Dev
letler1 üzerinde müşterek ihtiyaçları ferdin veya 
fertlerin müşterek kuvvetlerinin istismarına zemin 
teşkil etmemesi meselesidir. Bu itibarla kendileri
nin ben de müdahaleciyim dedikleri nokta zaten 
normal olarak iktisadî hayatın tabiî cereyanına 
girmiş olan müdahalecilikten ibarettir. Halbuki 
bunun haricinde hatta taraftar oldukları millî ik
tisada veçhe vermek için ekonomi dirije dediğimiz 
yani memleketin iktisadî vaziyetini politika üze
rinden almak yani dreksiyonu idarecilere vermek
tir. İşte bizim tatbik ettiğimiz bu noktadır. 

İnhisarlar; inhisar mefhumu zatrnda Devlete 
varidat temin etmek için teşkil edilmiş büro
lardır. Bunlar mevzuumuzia tamamen karşılaştı
rılacak bir mahiyeıtte değildir. Bizim tesis etmek 
istediğimiz inhisarlar, Devlet camiasının, umumî 
hayat noktai nazarından ferdin yapıp yapmamak, is
tediğini yapmak ihtiyarına bırakılmasında tehlike 
gördüğü işlerdir. Eğer bugün vapur posta seferleri 
yapmak hususunda Devlet inhieariîe hareket edi
yorsak bunu ferdin ihtiyarına bırakmakta memle-
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ketin umumî hayatında tehlike gördüğümüz için-1 
dir. Yoksa malî varidat temini maksadi.le yapılmış 
değildir. Bunları ferdin ihtiyarına bırakması, Hü
kümetin vazifesini görmemesi demektir. Hiç. bir 
zaman zannetmemi ki Halil Beyefendi bu noktaları 
açık bırakınız desinler. 

Sonra kollektivismden bahsettiler. 
Beyefendiler, kollektivisrnin manası istihsal va

sıtalarını camianın eline almasıdır. Köylünün tar
lasını, çiftini çubuğunu, fabrikalardaki makina-
ları, hulâsa istihsal vasıtası denilen bütün şey
leri Devletin kendi eline alması demektir. Bi
zim hangi hareketimizde, hangi kararımızda; han
gi programımızda böyle bir şey görmüşlerdir. 
Filvaki burada söz söylemek gayet iyidir. Fakat 
o söylenen sözün hakikate mutabık olmadığı takdir
de hariçte yapacağı inikasa ti düşünerek ona göre 
söz söylemek hepimizden beklenen çok mühim bir 
vazifedir. Kollektivisme yani istihsal vasıtalarını 
camialavştırmağa götürecek her hangi bir sisteme gi
dilebilir. Fakat bunun ölçüsü nedir? Kollekti
visme gidilsin dedikten s*onra istihsal vasıtalarını 
camianın eline verirken bir takım programlara tâ
bi olmak lâzrmdır. Ferdî tasarrufu esas tutan bir 
camia için fırkamız programında, ferdi serbest bı
rakan, ona kıymet veren kay itler vardır. Hakkı 
mülkiyet ve tasarruf burada esastır. Eğer bura
da kollektivisme gidiyorsunuz, bunun ölçüsü ne
dir, denilirse, ben burada kendimi hakh bula-) 
rak diyebilirim ki, Halil Beyefendi burada I 
esaslı bir hükme gitmiyerek bir şüpheye düşü
yor demektir. İstihsale, servetin tevezzüüne mü
dahale... 

Beyefendiler, istihsale, servetin tevezzüüne ait 
hiç, bir müdahalemiz yoktur. Yalnız arzettiğim 
gibi bütün müdahale etmek istediğimiz noktalar, 
camianın hayatını selâmetle yürütmek ve inkişaf 
ettirmek hususunda tatbike lâzım noktalardır. 
îşi ferdin ihtiyarına bırakmağı tehlikeli gördüğü
müz vaziyetlerde camianın menfaati namına bu 
hakkı ondan almak Heyeti'Celilenin vazifesi
dir. Binaenaleyh her hangi bir vaziyette, ticareti 
her hangi bir ferdin istismarına terketmek vazi
yetinde, camianın, umumun hayatı noktai naza
rından bir sarsıntı vücude gelebileceğine Heyeti 
Celi-le karar verdikten sonra elbette onu amme 
vazifeleri sırasına alarak Devlet işlerine katmak 
doğrudan doğruya amme hizmetleri meyanına koy
mak zaruridir. Yaptığımız budur. Yoksa umu
mî istihsale müdahale etmek ve istihsali başarmak 
gaygusile hareket etmiyoruz. Ta/biî kanunlar bu
raya geldiği zaman uzun uzadrya münakaşa edile
cektir. Yalnız afyon ticareti noktai nazarından 
- Recep Beyefendi meseleyi gayet iyi izah buyur
dular - maksat afyon meselesini dünyadaki vazi
yeti itibarile tanzim etmektir. Tanzim etmek in
hisar altına almak demek değildir. Maksat müs
tahsilleri teşkilâtlandırmaktır. Binaenaleyh bu 
vaziyetlerden endişe ve şüpheye düşmek hiç te va-1 

I rit değildir (Müzakere kâfidir sesleri). 
Dr. Mazhar B. (Aydm) — Bu ikinci fıkradarc 

anlaşıldığına göre esasta kompansasiyon tasavvur-
olunuyor demektir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Bu tabiî tatbik olunmıyacaktır. Çünkü o vakit 
nıütenakız iki fıkra karşılaşmış olacaktır. Hükü
met memurlarından müteşekkil her hangi bir büro* 
vasıtasile tüccar istediği miktarı tesbit edecek ve 
malını alacaktır. Hükümet yalnız yapılmağa ta
vassut ediyor. Yoksa bizzat kendisi ticaret yapa
cak değildir. 

Dr. Mazhar B. (Aydın) — Komisyona bu şe
kilde bir talep Vaki olmadı, yani ara yere mü-
tevassıt girmedi. Bu takdirde ne olacaktır"? Me
selâ şeker ve kahve ithal etmek vaziyetine geldiği 
zaman karşısına şeker alacak kimse gelmediği zar 
man nasıl hareket edilecektir? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Burada maddeleri geçmedi, uıaamafih arzedeyim.-
Kompaıısasyonu temin etmek için Hükümet yalnız 
tavassut edecektir. 

I Dr. Mazhar B. (Aydın) — Bu kanunun kabu
lünden sonra bu maddeler kontenjana tâbi olacak. 
mıdır? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Hayır. Kontenjanden hariçtir, serbest kalacaktır-
(Müzakere kâfi sesleri). 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Çay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Halen mevcut vergi ve resimlere 
ilâveten malî bir menfaat gayesi takip edilmemek 
şartile Hükümet çay, seker ve kahvenin memlekete-
ithali işlerinin bir elden idare ettirmeğe mezundur.. 

Aneak işbu maddeleri memlekete ithal etmek 
istiyenlere, ithal edecekleri maddelerin kıymetine 
muadil olarak Hükümet tarafından tayin edilecek 
türk malı çıkarmak şartile mezuniyet verilebilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 31 mayıs 1932 tarihine kadar ya-
pılmLş mukavelelere müsteniden gelecek şeker, 
kahve ve çay ile işbu kanunun tarihi neşrinde güm
rüklere gelmiş bulunan şeker, kahve ve çay bu ka
nun hükmüne tâbi değildir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 .— Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya.. 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Reis — Kabul edenler... Etnıiyeııler... Kabul 

edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
3 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hü

kümeti arasında aktedilen iadei mücrimin ve ceza 
işlerinde adlî muzaheret muahedenamesinin tas
diki hakkında 1/321 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları fil 

Reis — Bunun hakkında da müstaceliyet tek
lif ediliyor. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etnıiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? ( Hayır sesleri ) . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti 
arasmda aktedilen iadei mücrimin ve ceza iş
lerinde adlî muzaheret muahedenamesinin 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Çekoslovakya Hükûmetile Prağ-

da 22 ağustos 1930 tarihinde akit ve imza edilmiş 

olan iadei mücrimin ve ceza işlerinde adlî muza
heret muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur^ 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İşbu kanun neşri tarihinden mu-

Etmiyenler 

fil 256 numaralı matbua, zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Hariciye vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Rey vermiyen zevat var mı efendim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Cumhu

riyeti arasında aıktedilen iadei mücrimin ve ceza 
işlerinde adlî muzaheret muahedesinin tasdiki 
hakkındaki kanuna (168) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (168) reyle kabul edil
miştir. 

Yarın saat 14 te içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve ceza işlerinde adli muzaheret muahedenamesinin tasdikına 

dair kanuna verilen reyler 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller . 

317 
168 

: 168 
0 
0 

• 148 
1 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Rıza Nisari B. 
yaşar B. 

Amasya 
Bsat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B s 

Haydar B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydın 

Adnan B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B s 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 
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*übeydullah B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Ecfik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Hefet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
«Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdüllıalik B. 
Hifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket. B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B 

îçel 
Hakkı B. 

îstanbui 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Tahsin B. 
Velet B., 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Şevket B. 
Kırşehir 

Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattm B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasxf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
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Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf Ba 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
E&at B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (î. A.) 

Diyarbekir 
İZekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
İAhmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
[Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
|Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
|Münir Bs 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
|Akçuraoğlu Yusuf B. 
İAhmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

Hasan YaşıfB. 
Salah Cimcoz B. 
Y"aşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kayseri 
(Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
lAli B. 
[Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Rasim B. 
Recep B, 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Dr. Saim B. 
KâniB. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

İrfan Ferit B. ( 1. Â. ) 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Hamdi B, 

Muğla 
|ŞükrüKayaB. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
İNaki B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
lAtıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zûhtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Stvas 
[Necmettin Sadık B. 
Rasim B» 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
İCelâl Nuri B. 
Faik B. 
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Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

I : 7 6 
Trabzon 

Danış B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Es. V.). 
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Nebizade Hamdi B« 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Memet Emin B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

» > 3 » > ' ~ € - C ^ 

T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 257 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 uncu maddesi
nin tadili hakkında 1/350 numaralı kanun lâyihası ve Millî 

müdafaa ve Adliye encümenleri mazbatalart 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 7 -V- 1932 
Sayı 6/U43 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 

1111 numaralı askerî mükellefiyetler kanununun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadili hakkında 
M. Müdafa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-IV-1932 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmaşını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Esbabı Mucibe 
Yoklama kaçakları ve bakaya askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 uncu maddeleri 

mucibince muvazzaflık .hizmetlerine ilâveten geç kaldıkları müddetin iki misli müddetle ceza 
hizmeti görmektedirler. Bu nevi efradın kıtaya şevkleri ekseriya yeni efradın celbi zamanına 
tesadüf edemediğinden talim ve terbiyede diğer efratla aralarında bir fark hasıl olmakta ve 
ceza hizmetleri esnasında da kendilerile aynı derecede talim görmüş efrat bulunmadığından 
bunların talim ve terbiyeleri daima hususî şekilde devam etmektedir. 

Cezalı efı adın kıtaya iltihakları gibi kıtadan infikâkleri de esas terhis efradile beraber vaki 
olmadığından bu aleddevam sevkiyatı icap etmektedir. Keza cezalı efrada malik olan kıtaat 
kadro mucibince bu miktarda acemi efrat almadıkları halde ^ayri muayyen zamanlarda terhis 
olunan cezalı efradın yerini ancak muayyen celp zamanlarında dodurmakta ve bu yüzden kıtaat 
kadroıarı celp zamanına kadar noksan kalmaktadır. 

Bu cezalı efrat yüzünden dahili esnan olan efradın kâffesinin muayyen olan zamanda celp 
edilememesi kanunun 8 inci maddesine sarahaten muhalif olduğu gibi bunları talim ve terbiye 
etmeden terhis etmek mecburiyeti karşısında kalmak gibi büyük bir mahzura da tesadüf edil
mektedir.-

Binaenaleyh askerlikçe mahzuru görülen bu ceza hizmetinin asker edilecek efrat miktarı ordu 
ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe kaldırılarak yerine hazinei devlete daha nafi olacağı kanaati 
hasıl olan cezayi naktiyi ikame etmek suretiie mükelleflerin yalnız muvazzaflık hizmetlerini ifa 
etmeleri muvafık görülmüş ve buna göre 86 ve 89 uncu maddeler tadil olunmuştur, 



- 2 
Millî Müdafaa n ü üımıı i mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar .V 37 5-VI-I932 
Esas ,V J/350 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 7 - V - 1932 tarih ve 6/1143 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyu-
rulau ( Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadiline ) dair kanun 
lâyihası M. M. vekili Beyin hüzünle müzakere edildi: 

Mezkûr maddelerin esas hükümleri: yoklama kaçağı ve bakaya efradına muvazzaflık hizmet
lerinden başka ele geçtikleri veya dehalet ettikleri güne kadar geçen müddetin iki misli arka
daşlarından fazla ve cezalı hizmet gördürülmesini amir idi. Bu usul başlıca şu mahzurları 
doğurmuştur: 

1 - Bu gibi efradın dehalet ettikleri veya ele geçtikleri zamanlar gayrı muayyen olduğundan 
kıtalara şevkleri, her sene muayyen zamanlarda hizmete celp ve davet edilen genç ve yeni 
mükelleflerle beraber icra edilmemekten mütevellit, askerlik şubelerinin ve diğer idarel rin bir 
çok müşkülâta maruz Kalmaları ve binnetice muamelâtla intizama halel gelmesi, 

2 - Bu gibi efradın kıtalara kısım kısım ve hatta münferit surette dahil olmaları sebebile 
talim ve terbiye devirlerini diğer kıta efradıle beraber muntazaman takip edememeleri ve kıta
lara girmeleı i ile terhisleri muhtelif zamanlarda olduğundan kıta kadrolarında da mütevali 
tahavvüllere ve noksanlara meydan verilmesi, 

3 - Yoklama kaçağı ve bakaya efradına muvazzaflık hizmetlerinden maada azamî iki ve altı 
sene gibi muhtelif müddetlerle cezalı hizmet gördürülmesi sebebile Devletçe bu cezalı hizmet
ten dolayı fazla masrafın ihtiyarına mecburiyet hasıl olması, 

4 - Cezalı hizmet gördürülen mezkûr efrat yüzünden bunların yerine her sene muvazzaflık 
hizmetini görmeye amade bir çok yeni efradın bütçe ve kadrolar itibarile hizmete çağırılmaması 
Bu askeri mahzurları bertaraf ve Devlet hazmesinede daha ııafi bir vaziyet temin etmek ınaksa-
dile ceza hizmeti yerine para cezasının tatbikini ve bu usule, asker edilecek efrat mrktan ordu 
ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe, devam edilmesini istihdaf eden kanun lâyihası encümeni
ni izce de kabule şayan görülmüştür. 

Ancak para cezasını fakrü aczinden dolayı verememek vaziyet ve iztırarıııda bulunanların, 
tatbikatta ceza mefhumunun tesirsiz kalmaması için, Devlet Nafıa işlerinde istihdam edilmele
rinde faide mülâhaza edilerek lâyihanın birinci maddesinin sonuna, bir fıkranın ilâvesi teı sip 
edildi. 

Lâyihanın üçüncü maddesi, esasen M. M. vekâletinin kanun teklifine dair salâhiyetini ifade 
ettiğinden lüzumsuz addile tayyedilmiş ve d'ğer maddeler aynen kabul olunmuştur. Keyfiyet 
Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. Encümeni Reisi M. M. 
Giresun Kars 
İhsan Muhittin 

Azd Aza Aza 
Kırşehir Elâziz Cebelibereket 

L Müfit Ahmet Saffet Naci 

Kâtip 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
t Ordu 

Recai 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Bilecik 
Salih 

A/a 
Tokat 

B. Lûtfi 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Kastamonu 

A, Rıza 

Aza 
Kütahya 
Rasim 
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Adliyi' enenmeni mazbatası 

T. C. 
Adliye encümeni 29-Vf-lQ32 

Karar No. 50 
Esas No. 1/350 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Millî 
Müdafaa vekâletince hazırlanup Başvekâletin 7 -V-1932 tarih ve 6/1143 numaralı tezkeresile 
Adliye encümenine havale edilen kanun lâyihası M. M. encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe 
mazbatasile birlikte M. Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır clduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Yoklama kaçağı ve bakaya efradının muvazzaf hizmetlerinden başka cezalı olarak hizmet 
gördürül meşine müteallik rskerlrk mükellefiyeti kanununun hükümlerini tadil ile bunlardan para 
cezası alınmasına ve bıı cezayi veremi yenlerin çalıştın malarına dair yeni hükümleri ihtiva eden 
kanun lâyihasının esas itibarile kabulüne encümenimizce de karar verilmiştir. 

Asıl Kanunun iki maddesinin bu lâyiha ile tadilinin bir maddede gösterilmesi musip görülmiye-
rek mttaddil maddeler ayrı ayrı yazılmış ve maddelerin yazılış tarzları da bazı cümlelerde 
değiştirilmiştir. 

Para cezasını veremeyenlerin yalnız Nafıa işlerinde tahdidi surette çalıştırılacağı hükmü 
encümence değiştirilerek o kabil cezalıların âmme hizmetlerine müteallik inşaat ve yol işlerinde 
çalıştırılmaları tensip edilerek birinci maddeye bu suretle hüküm dercedilmiştîr. 

Encümence yapılan tadilâtla lâyiharrm kabulü hususu Heyeti tımumiyeye arzcdilrrrek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. Rs. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Yozgat Balıkesir Kayseri Çanakkale Kocaeli 

Salâhattin A. tîamdi Vasfi S. Azmi Osman Niyazi Ragıp 

Âza Aza 
Kars Konya 

Nazif T. Fikret 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
86 ve 89 uncu maddelerini muaddil 

kamın lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1111 numaralı askerlik 
mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 uncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

86 neı madde —• İlk yoklamasını yaptırmış ol
sun olmasın her hangi bir mükellef son yoklamada 
bulunduğu mahal askerlik meclisine veya sefaret 
ve konsolosluklara gelmemiş olmakla beraber 26 neı 
maddede yazılı kanunî mazeretini bildirmez ve bir
likte askerlik muamelesine tâbi olduğu doğumlu
ların celp ve şevkine kadar da gelmemiş veya ele 
geçmemiş bulunursa ele geçtiğinde, mahallinde ya
hut yol masrafı kendisi tarafından verilmek sure-
tile en yakın mahalde bulunan iki hekime (birisi
nin asker olması şarttır) muayene ettirilir. 

Muayene neticesinde askerlikten katiyen ihra
cına karar verilenler kanunun 41 inci maddesi hük
müne göre muameleye tâbi tutulurlar. 

Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadı
ğına dair haklarında rapor verilenlerin şevkleri 
tehir olunur. Bu suretle şevkleri tehir olunanların 
bilâhara ahvali sıhhiyeleri askerlikten ihraçlarını 
icap ettirirse yine 41 inci maddeye göre muamele
ye tâbi tutulurlar. Askerliğe elverişli oldukları 
anlaşılanlarla muvakkat sıhhî arızalarından dolayı 
şevkleri tehir olunupta bilâhara askere yarıyacak-
ları tebeyyün edenlerin kısa hizmet iddiaları na
zarı dikkate alınmamak ve cezayi naktilerini ver
medikçe muvazzaflık hizmetlerine mukabil bedeli 
naktî vermek hakları refedilmek şartile askerlik 
meclislerince ve hali içtimada değilse idare heyet
lerince numarasız asker edilirler ve sınıflan, asker
lik meclisleri hali faaliyette bulunmadığı zaman
larda mıntakasında bulundukları kolordularca tes-
bit edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere 
muayyen celp ve sevk zamanlarında sınıfları mü
rettebatına sevkolunurlar. (35 yaşını ikmal etmiş 
olanlarla daha büyük yaşta bulunanlar inşaat ve 
sair geri hizmetlerde istihdam olunurlar. ) Gerek 
askerliğe elverişli olanlardan ve gerek askerlikten 
ihraç edilenlerden yaşıtlarının veyahut hangi do
ğumlularla muameleye tâbi iseler bu doğumluların 
ilk kafilesinin sevkedildiği gün (dahil) den itiba
ren geldikleri veya ele geçtikleri güne kadar geçen 
beher gün için elli kuruş cezayi naktî alınır. An-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1.111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
86 ve 89 uncu maddeleri muaddil kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1111 numaralı askerlik 
mükellefiyeti kanununun S6 ve 89 uncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

86 inci madde : İlk yoklamasını yaptırmış ol
sun olmasın her hangi bir mükellef son yoklamada 
bulunduğu malıal askerlik meclisine veya sefaret 
ve konsolosluklara gelmemiş olmakla beraber 26 neı 
maddede yazılı kanunî mazeretini bildirmez ve 
birlikte askerlik muamelesine tâbi olduğu doğumlu
ların celp ve şevkine kadar da gelmemiş veya ele 
geçmemiş bulunursa ele geçtiğinde mahallinde ya
hut yol masrafı kendisi tarafından verilmek suretile 
en yakın mahalde bulunan iki hekime (birisinin as
ker olması şarttır) muayene ettirilir. 

Muayene neticesinde askerlikten katiyen ihracı
na karar verilenler kanunun 41 inci maddesi 
hükmüne göre muameleye tâbi tutulurlar. Sıhha
ti muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına dair 
haklarında rapor verilenlerin şevkleri tehir olunur. 
Bu suretle şevkleri tehir olunanların bilâhare ah
vali sıhhiyeleri askerlikten ihraçlarını icap ettirir
se yine 41 inci maddeye göre muameleye tâbi 
tutulurlar. Askerliğe elverişli oldukları anlaşılan
larla muvakkat sıhhî arızalarından dolayı şevkleri 
tehir olunupta bilâhare askere yanyacaklan tebey
yün edenlerin kısa hizmet iddiaları nazarı dikka
te alınmamak ve cezayi naktilerini vermedikçe 
(muvazzaflık hizmetlerine mukabil bedeli naktî ver
mek hakları refedilmek şartı ile askerlik mec
lislerince ve hali içtimada değilse idare heyetle
rince numarasız asker edilirler ve sınıfları, as
kerlik meclisleri hali faaliyette bulunmadığı za
manlarda mıntakasında bulundukları kolordular
ca tesbit edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırıl
mak üzere muayyen celp ve sevk zamanlarında sı
nıfları mürettebatına sevkolunurlar. (35 yaşını ik
mal etmiş olanlarla daha büyük yaşta bulunanlar in
şaat ve sair geri hizmetlerde istihdam olunurlar). Ge
rek askerliğe elverişli olanlardan ve gerek askerlik
ten ihraç edilenlerden yaşıtlarının veyahut hangi do
ğumlularla muameleye tâbi iseler bu doğumluların 
ilk kafilesinin sevkedildiği gün (dahil) den itiba
ren geldikleri veya ele geçtikleri güne kadar ge
çen beher gün için elli kuruş cezayi naktî alınır. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLÎ ı 

1111 numaralı Askerlik mükellefiyeti kanununun] 
bazı maddelerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 numaralı kanunun 86 ncı 
maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

İlk yoklamasını yaptırmış olsun olmasın her 
hangi bir mükellef son yoklamada bulunduğu yer 
askerlik meclisine yahut elçilik ve konsolosluklara 
gelmemiş olmakla beraber 26 ncı maddede yazılı 
makbul mazeretini bildirmez ve birlikte askerlik 
muamelesine tâbi olduğu doğumluların celp ve 
şevkine kadar da gelmemiş veya ele geçmemiş bu
lunursa ele geçtiğinde mahallinde yahut yol mas
rafı kendisi tarafından verilmek suretile en ya* 
km yerde bulunan iki hekime (birisinin askerî 
hekim olması şarttır ) muayene ettirilir. 

Muayene neticesinde askerlikten katî ihracına 
karar verilenler 41 inci madde hükmüne göre mu
ameleye tâbi tutulurlar. 

Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadı-
gına dair haklarında rapor verilenlerin şevkleri 
geri bırakılır. Bu suretle şevkleri geri bırakılan
ların sonradan sıhhî ahvali askerlikten ihraçlarını 
icap ettirirse yine 41 inci maddeye göre muamele
ye tâbi tutulurlar. 

Askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlarla mu
vakkat sıhhî arızalarından dolayı şevkleri geri bı-
rakılıpta sonradan askere yarayacakları anlaşı
lanların kısa hizmet iddiaları nazara alınmamak ve 
para cezası vermedikçe muvazzaflık hizmetlerine 
mukabil bedeli naktî vermek hakları kaldırılmak 
şartile askerlik meclislerince ve içtima halinde 
değilse idare heyetlerince numarasız asker edilirler. 
ve sınıflan askerlik meclisleri çalışmadığı zamanlar
da mıntakasında bulundukları kolordularca tesbit e-
dilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere muay
yen celp ve sevk zamanlarında sınıflan mürettebatı
na sevkolunurlar. (Otuz beş yaşını ikmal etmiş olan
larla daha yukarı yaşta bulunanlar inşaat ve sair 
geri hizmetlerinde istihdam olunurlar.) 

Gerek askerliğe elverişli olanlardan ve gerek 
askerlikten ihraç edilenlerden yaşıtlarının veya han
gi doğumlularla muameleye tâbi iseler bu doğum
luların ilk kafilesinin sevkedildiği gün ( bu gün 
dahil) den itibaren kendilerine geldikleri yahut ele 
geçtikleri güne kadar geçen her gün için elli ku-
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cak bu para Cezası ilk yoklamasını yaptırmış olan- Ancak bu para cezası ilk yoİdamasmı yaptırmış o-
lar için 15 ve yaptırmamış olanlar için 30 liradan lanlar için 15 ve yaptırmamış olanlar için 30 lira-
aşağı olaniıyacağı gibi geç. kalınan müddet ne ka- dan aşağı olamıyacağı gibi geç kalman müddet ne 
dar olursa olsun cezayı naktî 200 lirayı geçemez, kadar olursa olsun cezayi naktî miktarı 200 lirayı 

geçemez. 
Bu gibi ceza efrattan para cezalarını veremi

ydiler her bir lira mukabilinde bir gün çalışmak 
üzere mensup oldukları köylerle kasabaların na
fıa işlerinde veyahut her iki lira mukabilinde bir 
gün çalışmak üzere mıensmp oldukları vilâyetlerin 
nafıa işlerinde tarik amelei mükellef esi gibi istih
dam olunurlar. 

89 uncu madde — Numara çekmiş veya numa
rasız asker edilmiş bir mükellef, birlikte sevkedile-
ceği arkadaşlarının hini şevkinde vukubulan davet 
üzerine gelmez ve bu da 47 nci maddedeki sarahat 
veçhile kanunî bir mazerete müstenit olmadığı tas
dik edilmiş bulunursa veya esnayi şevkinde asker
lik yapacağı kıtaya gitmeksizin toplandığı yerden 
veya yoldan firar ettiği şubece tebeyyün ederse 
elde edildiğinde ahvali sıhhiyesine ve birlikte sev-
kedHeceği arkadaşlarının şevki gününden itih,aren 
geçen günlere göre 86 ncı maddedeki ahkâmı umu
miye veçhile cezaya ve muameleye tâbi tutulur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden ev-
yej cezalı olarak silâh altında bulunup \a ceza 
hizmetlerini bitirmemiş olanların mütebaki cezaları 
da bu ahkâma tâbidir, 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun tathika* 
tına Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülmediği 
andan itibaren 1111 numaralı kanunun asıl olan 86 
ye 89 uncu maddelerinin hükümlerinin avdeti için 
bir kainin teklif edilecektir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rih inden muteberdi r. 

BEŞİNCİ MADDE — 
rini icraya, 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

İla. V. V. 
Ş. Kan a 
' Ik. V. 
M. Şeref 

İcra Vekilleri 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Mal. V. 
M. Abdülha 
S. i. M. V. 
Dr. Refik 

Bu kanunun hükümle
ri eyet i memurdur. 

27-IV-1932 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Hk E nat Hilmi 
G. I. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

89 uncu madde: Numara çekmiş veya. numara-
| sız asker edilmiş bir mükellef, birlikte sevkedile-
ceği arkadaşlarının hini şevkinde vukubulan davet 
üzerine gelmez ve bu da 47 inci maddedeki sarahat 
veçhile kanunî bir mazerete müstenit olmadığı tas
dik edilmiş bulunursa veya esnayi şevkinde asker
lik yapacağı kıtaya gitmeksizin toplandığı yerden 
veya yoldan firar ettiği şubece tebeyyün ederse 
elde edildiğinde ahvali sıhhiyesine ve birlikte sev-
kedileceği arkadaşlarının şevki gününden itibaren 
geçen günlere göre 86 nçı maddedeki ahkâmı umu
miye veçhile cezaya, ye muameleye tâbi tutulur, 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE 
den muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihi ti -

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm 
lerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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niş para cezası alınır. Şu kadar ki bu ceza ilk yok
lamasını yaptırmış olanlar için 15 ve yaptırmamış 
olanlar için 30 liradan aşağı olmaz. Geç kalınan 
müddet ne kadar olursa olsun para cezası miktarı 
iki yüz lirayı geçemez. 

Bu gibi cezalı efrattan para cezasını vereımiyen-
ler bir liraya mukabil bir gün çalışmak üzere men-
sup oldukları köylerle kasabaların amme menfaat
lerine mahsus inşaat ve yol işlerinde yahut her iki 
liraya mukabi bir ğün çalışmak üzere merbut ol
dukları vilâyetlerin bu işlerinde çalıştırılırlar. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 89 uncu madde
si aşağıda yazdı surette tadil edilmiştir: 

Numara çekmiş veya numarasız asker edilmiş 
bir mükellef birlikte sevkedileceği arkadaşlarının 
şevki zamanında yapılan davet üzerine gelmez ve 
bu da 47 inci maddedeki mazeret sebeplerine müs
tenit olmadığı tasdik edilmiş bulunursa veya sevk 
sırasında askerliğini yapacağı kıtaya gitmeksizin 
toplandığı yerden veya yoldan firar ettiği mensup 
olduğu askerlik şubesince anlaşılırsa elde edildiğin
de sıhhî ahvaline ve birlikte sevkedileceği arkadaş
larının şevki gününden itibaren geçen günlere gö
re 86 ncı maddede yazılı hükümler dairesinde para 
cezasına ve veremediği halde çalıştırılmağa tâbi 
tutulur. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşrinden evvel ce
zalı olarak silâh altında bulunupta ceza hizmetle
rini bitirmemiş olanların mütebaki cezaları hak
kında da 86 ncı madde hükümleri dairesinde mua
mele olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 254 
Çay, şeker ve kahve ithalâtının bir elden idaresi hakkında 

1/391 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 12-VI-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1602 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Çay, şeker ve kahve ithalâtının bir elden idaresi hakkında İktisat vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 9-VI-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Şiddetini gittikçe artıran iktisadî buhran karşısında müşkülâta maruz kalan ticarî mübadele
lerimizde muvazeneyi muhafaza ve ihracat maddelerimize yeni mahreçler temin etmek için azamî 
derecede sarfı gayret edildiği ve ticarî vaziyetin istilzam ettiği tedbirin bilâteahhur ittihaz ve tat-
bikmdeki zarureti kendisini ne derece kuvvet ve şiddetle hissettirdiği malûmu devletleridir. 

Umumî buhran icabı ve buna çaresaz olmak üzere alınan tedbirlerin neticesi olarak muhtelif 
memleTcetlerde bazı mühim ticaret maddeleri için tatbik olunan karşılıklı ithalât ve ihracat sis
teminin memleketimizde de tatbiki zamanı hulul etmiştir. 

Şeker, kahve, çay gibi halkın devamlı itiyat ve ihtiyaçlarına tekabül eden ve ticaret ve tediye 
muvazenemizde dokuz milyon liraya yakın mühim bir mevki işgal eyliyen maddelerin gerek ihraç 
edildikleri memleketlerdeki istihsal ve ticaret şartlarının mütekâsif bir vaziyet arzetmesinden, 
ve gerekse bu memleketlerin, ihracında müşkülâta maruz kaldığımız bazı maddelere betahsis 
tütünlerimizi ayni şerait dahilinde mubayaa etmek hususunu gösterdikleri imkân ve kabiliyetler
den azamî derecede menfaat temin eylemek düşüncesinden mülhem olarak karşılıklı ithalât ve 
ihracat usulünün bu üç madde hakkında tatbikında fayda mütalea edilmiş ve bunlara taallûk 
eden ticaretin bir elden idaresini temin için merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Ancak devamlr bir takip ve dikkata ihtiyaç gösteren karşılıklı ithalât ve ihracat usulünün 
tatbiki, ticarî ve malî teşkilâtı tamamile inkişaf etmiş olan yerlerde hususî teşebbüsler marifetile 
icrası kabil ise de,' memleketimiz iktisadî teşkilâtı henüz bu tekemmül derecesini ihraz etmiş ol
madığından bu tedbirden umulan müsbet neticelerin tamamile tahakkukunu temin için şeker, çay 
ve kahveye münhasır ithalâta taallûk eden işlerin Hükümet tarafından idaresinde zaruret mülâha
za edilmiş ve işbu zaı»uret lâyihanın birinci maddesinin maksadı vazını teşkil eylemiştir. 

Hükümetçe birinci maddede zikredilen salâhiyet istimal edildiği takdirde şeker, kahve ve ça
yın yalnız memlekete bir elden ithali işi takas komisyonuna tevdi edilecek ve komisyon ithalât 
komisyoncusu vaziyetinde kalarak her hangi bir kâr elde etmek ve memleket dahilinde perakende 
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satış yapmak cihetlerine teveccüh etmeksizin ithal eylediği bu maddeleri toptancı tacirlere tevzi 
edecektir. Bu suretle işbu maddelere taallûk eden karşılıklı ihracat ve ithalât işi ile bu işin bir 
merkezden idaresi hususlarının esaslı ve muvazaadan ari bir şekilde cereyanı temin edilmiş buluna
caktır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni - 27 - VI - 1932 
Karar No. 44 
Esas No. 1/391 

Yüksek Reisliğe 

(jay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi hakkında olup encümenimize havale buyııru-
lan kanun lâyihası iktisat vekili Beyefendinin huzur il e tetkik ve müzakere edildi. 

Şiddetini gittikçe arttırmakta olan iktisadî buhran sebebile memleketteki stok miktarı fazla 
olan malların şeker, kahve ve çay ithalâtına karşılık gösterilerek toptan satılarak ihracı sure-
tile ticarî muvazenenin teminini istihdaf eden bu lâyiha encümenimizce esas itibarile muvafık 
görülmüştür. 

Verilen izahata nazaran bu işte kendisinden istifade edilecek olan takas komisyonunun vazifesi 
bu mevaddı ithal edenlerle bunların istedikleri evsafta malı verebilmeğe muktedir ecnebi müesse-
satla görüşmek ve alacakları Türk mahsulâtının cins ve miktarını tesbit ederek mukavele afotine 
tavassut etmekten ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak bu mezuniyeti istimal etmeyipte ayni maksadı ithalâtçı tacirlerimiz marifetile temin ede-
Dİleceğine Hükümetçe kanaat hâsıl olduğu takdirde tüccarı da bu uğurda çalıştırabilmesi için 
fıkra ile bu hususa ait salâhiyet tanınmış birinci madde o suretle tadilen kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan kanunun neşrine tekaddüm eden müddet zarfında yapılmış mukavelelerden tüc
carın zararına mahal vermemek üzere ikinci bir madde ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Lâyihanın ikinci maddesi, üçüncü maddesi, dördüncü madde olarak kabul olunmuştur. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

iktisat E. Reisi Bu M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
izmir Bursa Trabzon Maraş Aksaray 

M. Rahmi Dr. B. Ferit Daniş Nuri Yaşar 

Aza Aza 
Ankara 

Eşref A. Hamdi 

İktisadî muvazenenin tanzimi için karşılıklı ithalât ve ihracat sistemini kabul etmek zarureti gü
nün mübrem ihtiyacıdır. Filvaki senelerin devren 'biriktirdiği ihracat mallarımızdan başlıcasını teş
kil eden bütün mahsulümüzün ve buna mümasil mahsulâtımızın ithalât emvalinden bazılarına kar
şılık tutularak elden çıkarılmasını temin etmek için mübadele usulünü tatbik etmek ve bunu Dev
let elile ifa etmek zarureti aşikârdır. Çünkü bizim gibi, uzak hedefe yakın zamanda kavuşmak 
ihtiyaç ve iştiyakında bulunan ve fakat yaratma ve yaşatma şartlarını tekasüf ettirmiş, ticaret ve 
ziraat teşkilâtlarını tamamlandırmış olanlara karşı mukavemet kudreti mahdut olanların iktisahı 
kabiliyet etmelerini intizar etmek pek safdilâne 'bir tevekkül olmakla beraber telâfisi imkânsız feci 
akıbetlere müncer olur. Bu itibarla stok halde kalan mahsulâtımızın ihracmı temin etmek için bazı 
eşya ve emvalin Devlet elile ithali esasını teşkil eden birinci maddenin aynen kabulü pek tabiî görül
müştür : 

Ancak Hükümetin esbabı mucibesinin son fıkralarından anlaşıldığına göre Devletin takasa tavas-
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suttan ibaret olduğu zikredilen vazifesini takviye etmekle beraber mahreçleri çoğaltacak elleri arttır
mak ve ithalât mevsim ve miktarlarını ihtiyaca göre tayin ve tesbit edecek kabiliyette olanları 
alâkalandırarak mümarese ve melekelerinden istifade etmek maksadile ikinci müstakil bir madde 
ilâvesi teklif edilmiş ve kabul edilen işbu madde bilâhare katiyet ifade etmiyen tarzda tebdil edile
rek birinci maddeye fıkra şeklinde ilâve edilmiş olmasına muarız kalmak zarureti hâsıl olmuştur. 
Çünkü fıkranın mezuniyet verilebilir kaydile takyidi teklifteki maksadı ve ruhu zayıflatmış hatta 
fıkranın tamamını kıymet ifade etmiyen bir şekle koymuştur. Bununla beraber fıkranın ilâvesinde 
kabul prensibi mezuniyet kaydinin ilâvesi suretile tearuz teşkil ettirilmiştir. 

Müşterek gayenin istihsali için ayni cinsten olan kuvvetleri Devlet el ile birleştirmek suretile 
tesis edilecek uzviyetlerin topluluk hareketlerinden doğacak hasıla iktisadî inkişafımız için daha 
faydalı olacağı gibi daha esaslı ve devamlı bir tedbir olacağı mülâhazasile birinci maddeye 
ilâve edilen fıkranın aşağıda yazılı tarzda tadilim zarurî görmekteyiz. 

Fıkra: 
" Bu maddeleri memlekete ithal etmek istiyenler ithalâtları kıymetine muadil Hükümetin tayin 

edeceği Türk malından çıkarmak suretile getirebilirler, işbu muamele Hükümetin murakabesine tâ
bi tutulur,, . 

Samsun mebusu Aydın mebusu 
Emin Fuat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - VI - 1932 

M. No. 175 
Esas No. 1/391 

Yüksek Reisliğe 

Çay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 9 - VI - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının takdim edildiğine dair Başvekâletin 12 haziran 1932 tarih ve 6/1602 numaralı tez-
keresile İktisat encümeninin lâyiha hakkındaki tadilâtı ve esbabı mucibesi encümenimize ha
vale edilmiş olmakla İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu: 

Şeker, kahve ve çay gibi tâbi bulundukları gümrük resmi sif fiatlarına nazaran çok yüksek 
ve binaenaleyh gümrük varidatının bütçe ile derpiş edilen miktarının tahakkukunda mühim bir 
âmil teşkil eylemekle beraber vâsi mikyasta döviz ihracını intaç etmiyen maddeler ithalinin ser
best bırakılması muhtelif vesilelerle encümenimizce mütalea ve tetkik edilerek içinde bulundu
ğumuz şerait dahilinde ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden varidatın tahakkuku noktai nazarın
dan muvafık ve tavsiyeye şayan görülmüştü. 

İktisat ve Maliye vekilleri Beylerce dahi bu noktai nazara iştirak edilmiş ve ancak dünya va
ziyeti muvacehesinde her fırsattan istifade ederek gerek millî parayı korumak ve gerek alelû-
nmm muamelât hacminin küçülmesine az çok mâni olarak muhtelif varidatı mümkün mer
tebe kabili tahakkuk bir vaziyette bulundurmak ve bunların dahi fevkinde olmak üzere müstah
sillerimizin menafiini siyanet etmek üzere ihracatımızı teshil eylemek için bu mevaddı takasa tâ
bi tutmak hususunda salâhiyeti tazammun eden bu lâyiha ihzar edilmiş bulunmaktadır 

Filhakika memleketimize çay ve kahve ithal eden memleketler istihsal mevaddımızın müşterileri 
meyanında olmamak dolayısile ticaret muvazenesi itibarile bize karşı daima aktif vaziyette bulun
maktadırlar. Bu mevaddın ithaline mukabil bir kısım emtiamızı satın almağa esas itibarile muva
fakat eden bu memleketlerle takas muamelesine girişmek cidden yerinde istihsal edilecek bir tarz 
ve tedbir olacaktır. 
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Şeker hakkında da ayni mütalea ve zaruret varittir. 1 hazirana kadar sipariş edilmiş olan ve 

miktarı on iki milyon kilo kadar tahmin edilen ve elyevm antrepolarda bulunan miktarlar ile on 
beş, on altı milyon kiloyu bulan şekerin ithali serbest kalacağına nazaran takriben altmış milyon ki
lo raddesinde bulunan umumî ithalâtın dörtte üçünü takas muamelesine tâbi tutmak beş. altı milyon 
raddesinde ihracat emtiamızın ihracını temin etmekle beraber memleket dahilinde bu maddeye olan 
ihtiyacı da herhangi bir tazyıka maruz bırakmıyacaktır. 

Bu itibarla encümenimiz lâyihayı İktisat encümeninin tadili veçhile ve yalnız birinci maddeyi 
( halen mevcut vergi ve resimlere herhangi bir kesrin inzimamını ve hülâsa bu işte bir malî gaye 
takip edilmesini intaç eylememek ) hususunda bir kayit ilâvesile kabul eylemiştir. 

Tatbikatta ithalât tüccarı siparişlerini miktar ve cins itibarile tayinde serbest ve yalnız Hükü
metçe tesbit edilecek şekle göre muayyen bir merci vasıtasile yapacaklarına ve ithal de icabına göre 
serbest bulunacağına nazaran tüccarın herhangi bir suretle mutazarrır olması veyahut bu mevat fi-
atlarına bit' şey zammetmesi varit görülmiyorsa da ihraç edilecek istihsal mevaddımızın tayin ve tes
hili Hükümete ait bulunmak itibarile ihracat işi doğrudan doğruya bu tacirlere tahmil edildiği tak
dirde bunlarrn, ihraç müşkülâtı ayni olmıyan muhtelif mevaddın ihracı mecburiyetinde kalmaları ve 
bilmelice seyyan vaziyette bulunmamaları mevzubahs olabileceğini nazarı itibara alan encümenimiz 
bu vaziyetin ihdasından içtinap edilerek külfetlerin tesavisini temin etmek hususunda Hükümetçe 
azamî gayretin sarfedilmesini hassatan tavsiyeye şayan görmektedir. 

Bundan başka ithalât tacirlerinin yegân yegân Hükümetçe tesbit edilecek istihsal mevaddının 
ihracı mecburiyetine tâbi tutulması ayni zamanda bazı muvazaalara dahi sebep olacağı için Hükü
metin gerek ithal ve gerek ihraç, işlerinin daha azmahzurlu olan şekillere rapteylemek hususunda 
mümkün olan muvaffakiyete vâsıl olmasını da İktisat vekili Beyin bu husustaki isabetli görüşün
den bekleriz. 

Meselenin prensip cihetinin hal ve tesbiti mütehassıs encümenin mevzu ve salâhiyetine dahil 
olmakla beraber umumî mahiyette bulunan salifüzzikir mülâhazatımızı kaydeyledikten sonra bu lâ' 
yihanın tatbikat itibarile Devlet bütçesine her hangi yeni bir külfeti şimdilik tahmil etmiyecek 
mahiyette bulunduğunu da ilâve ve cüzi tadilâtala kabul eylediğimiz lâyihayi tercihan ve müstacelen 
müzakere edilmek üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzederiz. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
(Jümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Çorum İsparta Niğde Giresun 
// . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa Mükerrem Faik Kâzım 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Çay, şeker ve kahvenin memle
kete ithali işinin bir elden idaresini karar altına 
almağa Hükümet mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9 - VI - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

lk. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

i İKTISAT ENCÜMENININ TADILI 

Çay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Çay, şeker ve kahvenin memle
kete ithali işlerinin bir elden idaresini karar altına 
almağa Hükümet mezundur. Ancak işbu madde
leri memlekete ithal etmek istiyenlere ithal edecek
leri maddelerin kıymetine muadil olarak Hükümet 
tarafından tayin dilecek Türk malı çıkarmak şar-

I tile mezuniyet verilebilir. 

MADDE 2 — 31 mayıs 1932 tarihine kadar ya
pılmış mukavelelere müsteniden gelecek şeker, 
kahve ve yay ile işbu kanunun tarihi neşrinde güm-

I rüklere gelmiş bulunan şeker, kahve ve cay bu ka
nun hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Çay, .şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Halen mevcut vergi ve resimlere 
ilâveten malî bir menfaat gayesi takip edilmemek 
şartile Hükümet yay, şeker ve kahvenin memlekete 
ithali işlerini bir elden idare ettirmeğe mezundur. 

Ancak işbu maddeleri memlekete ithal etmek 
istiyenlere, ithal edecekleri maddelerin kıymetine 
muadil olarak Hükümet tarafından tayin edilecek 
Türk malı çıkarmak şartile mezuniyet verilebilir. 

MADDE 2 — iktisat encümeninin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İktisat encümeninin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. . 

MADDE 4 — İktisat encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 256 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında 
aktedilen iadei mücrimin ve ceza işlerinde adlî muzaheret 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 1321 numaralı kanun 

lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 611649 

H. M. M Yüksek Keisli(jiııe 

Türkiye - Çekoslovakya Hükümetleri arasında akitedilen iadei mücrimin ve ceza işlerinde 
adlî müzaheret muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve icra 
vekilleri Heyetinin 27-IV-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade btıyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümetimizle Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Ağustos 1930 tarihinde 
Pragda akit ve imza edilmiş olan İadei mücrimin ve ceza işlerine adlî muzaheret muahedena-
mesı Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Her iki memleket makarnan adliyesinden biri taratından takip veya malıkûn edilen ve 
diğerinin arazisinde bulunan eşhasın talep üzerine yekdiğerine teslimi, bfr taraf mahkemesinden 
sadır olan evrakı adliyenin diğer Devlet arazisinde mukim mürselileyhlerine tebliğinin temini 
ahkâmını ihtiva eyliyen işbu mukavelename her iki memleketin bu hususlarda karşılıklı müna
sebetlerini tanzim ve teshil ederek akitler arasıudaki içtimaî ve iktisadî alâka ve rabıtaların 
inkişafına yardım edecek müessir bir amil mahiyetinde bulunmak itibarile faidesi ve lüzumlu 
bir vesika teşkil eylemektedir. 

Bu muahede diğer Devletlerden bazılarilc aktettiğimiz iadei mücrimin ve ceza işlerinde adlî 
muzaheret mukavelelerine müşabih ve mümasildir. 

Tüikiye ile Çekoslovakya arasındaki münasebetleri idame ve inkişafını temin edecek olan 
bu vesikanın tasdiki Yüksek takdirlerine arzolunur. 

I h u n i y e enenmeni nı.ı/halası 

T. />. Af. M. 
Hariciye encümeni 20-V/-1932 
Karar A 16 

Esas A İl321 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyatile Çekoslavakya Hükümeti arasında aktedilen iadei mücrimin ve ceza 



işlerinde adlî müzakerat mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırla
narak encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbaı mucibe mazbatasındaki mütalaata iştirak eden encümenimiz işbu mukave
lename ile tasdikine ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyii Umumiyenin tasdikine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 
Hariciye En. Reisi 

Siirt 

Aza 
Erzincan 
Saffet 

. M. M. 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Kâ. 

Aza 
Kocaeli 

Süreyya 

Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Aza 
Bolu 

Falih Rifkı 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Karar jY« 49 29-VI-1932 

Esas X- 1/321 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslavakya Hükümeti arasında aktedilen iadei mücrimin ve ceza 
işlerinde adlî muzaheret hakkındaki muahedenamenin tasdikına dair Hariciye vekâletince hazır
lanıp Başvekâletin 30 - IV - 1932 taı ih ve 6/1049 numaralı tezkeresi Hariciye encümeninin 
mazbatasile birlikte Adliye encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Âkit hükümetler adliyesince takip veya mahkûm edilip yekdiğeri arazisinde bulunan suçlu 
eşhasın talep üzerine iade ve teslimini ve adlî tebligatın ifası hükümlerini ihtiva eden bu mu-
ahedename hukukî esasata muvafık ve kanunî mevzuatımıza uygun bulunduğundan mezkûr mu
ahedenamenin tasdikim nnıtazammın olan kanun lâyihasının kabulüne encümenimizce ittifakla 
karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye E. Reisi 

M. M. Kocael 
Salâhattin 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

N. 
i 

Kâtip 
Yozgat 

A. Hamdi 
Aza 

Balıkesir 
Vaefi 

Aza 
Kayseri 
5. Azmi 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza. 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Erzincan 
Abdiilhak 

Madde l 
edilmiş olan 
olunmuştur. 

Madde 2 
Madde 3 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 

Esat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kanun lâyihası 

— Çekoslavakya Hükûmetile Pragda 22 Ağustos 1930 tarihinde akit ve imza 
İadei mücrimin ve ceza işlerinde de adlî muzaharet muahedenamesi kabul ve tasdik 

— İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
— İşbu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye Vekilleri memur lur. 

27-IV-1932 
Ad. V. M. M. .V Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Adülhalik 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Hilmi M. Şeref D. Refik Ali Rana Muhlis 
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TÜRKİYE VE ÇEKOSLOVAKYA ARASINDA ÎADEÎ MÜCRİMİN VE CEZA İŞLERİNDE 

ADLÎ MUZAHERET MUAHEDENAMESİ 

Bir taraftan: 
Türkiye Reisicumhuru, 

Diğer taraftan: 
Çekoslovakya Reisicumhuru; 

Suçluların iadesini ve ceza işlerinde adlî muzahereti tanzim için bir muahedename akteylemek 
arzusunda bulunduklarından 

Murahhasları olmak üzere: 
Türkiye Reisicumhuru: 

Hariciye vekâleti müsteşarı birinci sınıf elçi Menemenli Numan Beyi, 
Çekoslovakya Reisicumhuru: 

Çekoslovakya Hariciye nezaretinde fevkalâde murahhas ve orta elçi hukuk doktoru Müsyü 
( Pevel Wellner ) ve 

Çekoslovakya Adliye nezaretinde âli müşavir hukuk doktoru ( Antonin Koukal ) i 

Tayin etmişler ve müşarileyhim usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini birbirlerine tebliğ 
ettikten sonra aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Birinci fasıl 

İade ve transit sur etile iade 

Madde — 1 

Umumî hükümler 

Yüksek Akitler işbu mukavelename ahkâmı mucibince ve kendi tebaaları müstesna olmak üzere, 
onlardan birinin makamatı adliyesince takip olunan veya mahkûm edilen ve diğerinin arazisinde bu
lunan eşhası, talep üzerine, mütekabilen yekdiğere teslim etmeği taahhüt ederler. 

İade, ancak, iade kendisinden talep olunan Devletin arazisi haricinde irtikâp olunmuş bir suç
tan dolayı takibat icrasında veya mahkûmiyet halinde vaki olur. 

Madde — 2 

Aleyhinde takibat icra olunan bir şahıs talep olunduğu takdirde ancak cürüm olarak isnat edi
len fiil her iki memleketin kanunlarına göre en aşağı bir sene hapsi veya daha ağır bir cezayı istil
zam ediyorsa iade vaki olur. 

Kaziyei muhkeme teşkil eden bir hükmün icrası için iade talebinde bulunulunca iade, ancak suç
lu her iki memleketin kanunlarına göre en az bir sene hapsi veya daha ağır bir cezayi istilzam 
edebilen bir fiil için altı aydan az olmıyan bir hapis cezasına katî surette mahkûm olmuş ise vaki 
olur. 

Madde — 3 

Her ne şekil ve mahiyette olursa olsun teşebbüs veya iştirak hallerinde de işbu teşebbüs veya 
iştirak 2 inci madde ahkâmı veçhile, iadeyi istiyen ve iade kendisinden istenilen Devletlerin kanun
ları tarafından cezalandırılmakta ise iade keza vukubulur. 
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Madde — 4 

İadeyi icap cttirmit/cn suçlar 

Aşağıdaki hallerde iadeye muvafakat edilmez: 
1 - Siyasî suçlar ve bunlara mürtabıt suçlar ( siyasî suça mürtabıt adi suçun, esas suçu teşkil 

edecek kadar ağır olması hali bundan müstesnadır.) Devlet veya Hükümet reisinin hayatına sui
kast bu cürümlere teşebbüs veya iştirak te dahil olduğu halde siyasî cürüm addolunmıyacaktır. 

2 - Münhasıran askerî mahiyette olan ve ancak askerî kanunlar mucibince1 kabili tecziye bulunan 
cürümler. 

3 - Ancak matbuat kanunlarında münderiç cürümler. 
Yukarıdaki numaralar tahtında derpiş edilen ahvalde ei'alin mahiyetinin takdiri münhasıran ken

disinden mücrümün iadesi talep edilen Devlet makamatına aittir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkitlerden her biri maddei sabıka ile işaret olunan cürümlerden biri dolayısile takip edil
mekte olan veya mahkûm edilen diğer taraf tebaasını üçüncü bir Devlete iade etmemeği taahhüt eder. 

Madde — 6 

Aşağıdaki hallerde de iade talebi kabul olunmaz: 
1 - fade kendisinden talep edilen tarafın makamatr nezdinde ayni fiilden dolayı yapılan takibat 

neticelerinde maznun dava harici görülmüş veya takibat katı bir hükme müntehi olmuş ise, iade 
kendisinden talep olunan tarafın kanunlarının iadeyi istiyen tarafça dermeyan edilen delâili ce
dide üzerine takibatı cezaiyenin devamına müsait bulunmaları hali bundan hariçtir. 

2 - Kendisinden iade talep edilen tarafın makamatı işbu tarafın kanunları mucibince suç, hak
kında hüküm vermeğe salâhiyettar bulunuyorlar ise, 

3 - Cürüm üçüncü bir Devlet arazisi üzerinde ika edilmiş olup t a kendisinden iade talep edilen 
taraf kanunları ecnebi bir memlekette ika edilmiş bu kabîl bir cürmün takibine müsait bulunmıyorsa, 

4 - iade talebinin vukuunda cürüm addedilen fiil veya hükmedilen ceza Âkit taraflardan biri
nin kanunlarına nazaran müruru zamana uğramış veya sukut etmiş bulunuyor veya, bu anda, talep 
edilen şahsın takibini mâni sair esbabı kanuniye mevcut bulunuyor ise, 

5 - Âkitlerden birinin kavanini mevzuasına nazaran mutazarrır tarafça suç hakkında takibat ic
rası için yapılması zarurî olan şikâyet veya teklif yapılmamış veya geri alınmış ise, 

Madde — 7-

îadei mücrimin talebi 

îadei mücrimin talebi diplomasi tarikile yapılmak lâzımdır. İade talebile birlikte ya bir mah
keme hükmü ya bir ittiham kararı veya bir gayrimuvakkat tevkif müzekkeresi veya ayni kuvveti ha
iz diğer adlî varaka ibraz olunacak ve bunda cürüm olarak affolunan filin mahiyeti, ağırlığı ve 
tavsifi ve talip olan memlekette meri olup mevzubahs suç için kabili tatbik bulunan kaininim met
ni ve işbu suçun istilzam ettiği ceza münderiç bulunacaktır. 

.iade talebine esas olarak ibraz edilen evrakı adliye, yukarıdaki fıkra hükümlerine mutabık 
bulunmadığı takdirde, iadeyi talep eden taraf onlara icap (»den izahatı ve yukarrda mevzubahs 
ceza kanununun aynen müstahreç metnini muhtevi bir vesikai adliye ilâve edecektir. 

Mülkiyet aleyhine ika edilmiş suçlar mevzubahs olduğu takdirde daima hakikaten vaki olan veya 
mücrimce ikama tosaddi edilen zararın, takribi baliği işaret edilecektir. 

Gönderilecek evrak talip Devletin kanunlarile tayin olunan şekilde tanzim olunacaktır. Bu ev
rak iade talebinde bulunan Devletin diplomasi memuru tarafından tasdik edilecek ve buna iade kendi
sinden talep olunan Devletin lisanında veya fraıısızlisanında muharrer ve talip Devletin diplomasime-
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muru veya iadeyi istiyen veyahut iade kendisinden talep olunan Devletin yeminli bir tercümanı 
tarafından tasdik edilmiş bir tercüme raptolunacaktır. 

ibraz edilen evraktaki izahat, iade kendisinden talep olunan Devletin kanunlarına nazaran, bir 
hüküm itasına kâfi bulunmıyorsa, talep üzerine, bu izahat itmam edilecektir. Keza mücrimin hüvi
yeti hakkında iştibah hâsıl olduğu takdirde delâili müsbitesi ita edilecektir. 

Madde — 8 

İadeyi temine matuf tedabir 

İade talebi yapılır yapılmaz, mezkûr talep vehlei ûlâda gayri kabili kabul görünmiyorsa, onun 
infazı için muktazi tedabir derhal ittihaz olunur. Tevkif edilen şahıs iade talebi hakkında bir karar 
ittihazına ve iadeye muvafakat olunduğu takdirde, bu kararm infazrna kadar mevkuf tutulacaktır. 
Meğer ki talebi vaki diplomasi tarikife geriye alınmış olsun. 

Tevkif edilecek şahsı ele geçirmek için posta irsalâtınm veya telgrafların zaptı veyahut bunların 
irsali ve muhteviyatı hakkında malûmat istihsali icap ediyorsa bu hususta, kendisinden mücrimin 
iadesi talep edilen taraf mevzuatı kanuniyesine muvafık olmak üzere, resen tedabir ittihaz olunur. 

İadeyi istiyen hükümetin diplomasi memuruna 7 inci maddede zikrolunan izahatı mütemmime-
nin itası, talepnamesi tevdi edildiği günden itibaren iki ay zarfında bu izahat kendisinden iade ta
lebinde bulunulan devlete verilmezse iadesi istenen şahıs serbest bırakılabilir. 

Madde — 9 

Muvakkat tevkif 

ladesi talep edilecek şahsın muvakkaten tevkifi istenirse, merkum, iade talepnamesinin tevdi
inden evvel muvakkaten tevkif olunacaktır. Meğer ki iade keyfiyeti vehlei ulâda gayrikabili kabul 
görünsün. 

Muvakkat tevkif talebi diplomasi tarikile yapılacak yahut fevkalâde müstaceliyet halinde, talip 
tarafın havzai memuriyeti itibarile salâhiyettar olan konsolosu canibinden diğer Âkit tarafın salâhi-
ycttar makamatına tevkifin icrası için doğrudan doğruya tevdi edilecektir. , 

Müstaceliyet halinde, bir mahkûmiyet i kiminin veya gayrimuvakkat bir tevkif müzekkeresinin 
veyaıhııt buna muadil olup isnat olunan filin mahiyeti ile vehameti derecesini göstermesi icap eden 
sair bir varakai adliyenin mevcudiyetini bildiren bir işar üzerine - bu işar hatta telgrafla da vaki 
olsa - muvakkat tevkif yapılabilir. Bu ihbarın iadeye talip olan tarafın diplomasi veya konsolosluk 
makarnatı tarafından on beş gün zarfında teyit edilmesi lâzımdır. 

Tevkif günü hariç, olmak üzere, tevkiften sonra iki aylık bir müddet zarfında iade talepnamesi 
tevdi olunmamış olursa, muvakkaten tevkif edilen şahıs serbest bırakılabilecektir. 

Madde — 10 

İadenin tecili 

Talep olunan şahsın muvakkaten teslimi 

ladesi istenen şahıs hakkında kendisinden iade talebinde bulunulan taraf makamatınca iade tale- * 
bini mucip olan fiilden başka bir fiil dolayısile takibat icra olunduğu veya bu şahıs mahkûm, edil
diği takdirde, talep- hakkında derhal ittihaz edilecek karar mahfuz kalmak üzere, iade cezaî takiba
tın intacına ve sadır olan cezanın infazına veya affü refine kadar tecil edilebilecektir. 

Keza talep edilen şahıs, kendisinden iade istenilen tarafın makamatınca, ceza kanunlarına ria
yetsizlikten gayri bir sebepten dolayı takip edildiği ve bu da onun cebren ihzarını veya tevkifini mü-
eddi bulunduğu takdirde, iade, takibatın veya mevkufiyetin hitamına kadar tehir olunabilecek
tir. 



Bununla beraber iadeyi talep eden memleketin kanunlarına nazaran bu tehirden, maznunun ta
kibinde müruru zaman veya sair mühim müşkülât hâsıl olabilirse, bazı mülâhazatı mahsusa mâni 
bulunmadığı takdirde ve talep eden memlekette takibat biter bitmez talep olunan şahıs tekrar iade 
olunmak taahhüdü altında maznunun muvakkaten teslimine muvafakat edilecektir. 

Talep olunan kimse efrada karşı edindiği taahhüdatı, iade sebebile, ifa edemiyecek olduğu tak
dirde işbu efradın salâhiyettar makam huzurunda haklarını ihkak ettirmeleri ciheti mahfuz kalmak 
üzere, iade yine vaki olacaktır. 

Madde — 11 

İade talebinin teaddüdü 

Âkitlerden birinin iadesini talep ettiği şahıs, ayni suç sebebile, bir veya müteaddit Devlet tara
fından dahi talep edilmekte ise, tebaasından olduğu Devlete teslfm edilecektir. 

Âkitlerden birinin iadesini talep ettiği şahıs, diğer suçlar sebebile, bir veya müteaddit Devlet 
tarafından dahi talep edilmekte ise, evvelâ en ağır suç kendi toprağı üzerinde irtikâp olunan Devle
te, ve suçlar ayni derecei vahamette bulundukları takdirde, tebaasından olduğu Devlete teslim olu
nur. 

Aleyhinde takibat icra olunan şahıs talip Devletlerden hiç. birinin tebaasından değil ise, suçlar 
ağırlıkça müsavi oldukları takdirde, talepnamesi, iade kendisinden istenilen Devlete en evvl vâsıl 
olan Devlete teslim olunur. 

Şurası mukarrerdir ki suçun ağırlığı, iade kendisinden talep olunan Devletin kanunlarile tayin 
olunur. 

Madde — 12 

ladenin icrası şekli 

tade kabul edilmiş olupta, İade olunacak şahsın iade kendisinden talep olunan tarafın toprağı 
haricine karadan şevki icap ediyorsa, merkum, onu arazisinden transit suretile nakli deruhde eden 
üçüncü Devletle önceden bilitilâf tekarrür ettirilmiş olan hudut noktasına, kendisinin işbu noktada 
tesellümü temin edilir edilmez sevkolunacaktır. Eğer nakil bahren icra edilmek lâzım geliyorsa, 
iade edilecek şahıs iade kendisinden talep edilen tarafın irkâp limanına getirilecektir. Eğer iadeyi 
talep eden Devlet, iadeye muvafakat olunduğunu kendisine işarı gününden itibaren üç ay zarfında 
bu iade muamelesinin tatbikına mütedair hususattan kendisine terettüp edenleri ifa etmezse, iade
sini talep ettiği şahıs serbest bırakılabilecektir. 

Madde — 13 

Cürmün sübutuna medar olan mevaddm teslimi 

Suçun ikaı neticesinde maznun tarafından yedi tasarrufuna geçirilen veya üzerinde bulunup alı
nan maddeler, cürmü ikaa vasıta olan alât ve vesait ve sübutu cürme medar olacak diğer her nevi mevat, 
eşhası salisenin hukukuna mâni teşkil etmemek şart ile makamı aidinin takdirine göre, iadeyi talep 
eden Devlete mücrimle birlikte teslim edilecek hatta kabili kabul mahiyette olan iade keyfiyeti, müt-
tehemin vefatı veya firarı hasebile icra edilemiyecek te olsa bu eşya yine tevdi edilecektir. 

İşbu teslim muamelesi, iadeye muvafakat eden memlekette mücrim tarafından saklanıp veya ema
neten birisine tevdi edilip te bilâhare zahire çıkarılan ayni cins eşyaya da şamil olacaktır. 

Bu eşyanın teslimi kendisinden talep olunan Devlet, cinai bir tahkikat için işbu eşyanın lâzım 
olduğu kanaatinde ise bunları muvakkaten alıkoyabilecektir. Keza, eşyayı teslim ederken, ayni 
maksatla, bu eşyanın kendisine iadesini - imkân hâsıl olur olmaz onları tekrar göndermek taahhüdü 
altında - talep edebilmek hakkını muhafaza edecektir. 
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Madde — 14 

Transit suretile iade 

tade hakkında 1 ilâ 7 ve 10 ve 13 üncü maddelerde derpiş edilmiş olan ahkâm, transit suretile 
üçüncü bir Devlet tarafından Âkitlerden birine iade edilmiş olan eşhas ile diğer Âkit Devletin topra
ğından eçerek bu üçüncü Devlete betekrar iade veya sadece iade edilecek olan eşhas hakkında cari 
olduğu gibi bu diğer tarafın gemisile, deniz tarikile vukubulacak iadelerde de mabihüttatbik ola
caktır. 

Transit suretile iade, kendisinden iade talep edilen tarafın makamatı tarafından en muvafık 
görülecek tarik ile icra edilecektir. 

Madde — 15 

İade edilen şahıs aleyhinde takibat icrası hakkının tahdidatı 

İade edilen şahıs iade kendisine muvafakat edilmiş olan memlekette, iadeden evvel ika edilen 
bir suçtan dolayı ne takip ne tecziye edilebilecekle de üçüncü bir Devlete iade olunabilecektir, me-( 

ger ki iadeye bu suçtan dolayı muvafakat edilmiş yahut iade kendisinden talep olunan taraf taki
batın veya mahkûmiyetin icrasına muvafakat eylemiş olsun. 

Eğer, birinci fıkrada mezkûr halde iade edilen şahıs kendi aleyhinde takibatın devamına ve 
mahkûm edimesine razi olduğunu beyan ederse, işbu ifadenin ilâvesile, kendisinden iade talep olunan 
tarafın buna muvafakati istenilebilecektir. 

Eğer bu son halde kendisinden iade talep edilen taraf, rıza göstermezse yahut bu yolda bir ifa
de ona tebliğ edilmemiş ise, muvafakat talibi tıpkı iade talebi usul ve eşkâline göre yapılacak, ve iade 
talebinin reddini mucip ayni sebeplerden dolayı reddedilebilecektir. 

Madde — 1 6 

Eğer iade edilen şahıs kati surette tahliye edildikten otuz gün sonra kendi arzusu ile diğer tara
fın toprağını terketmemiş ise veya bu toprağa avdet ederse yahut bu toprağı, terkettikten sonra tek
rar oraya iade edilmiş bulunursa veyahut iade edilen şahıs birinci iadesinden evvel kendisinden ia
de talep edilen tarafın salâhiyettar makamatına iade muamelâtı vukııbulmaksızın kendisinin iade
sine riza gösterdiğini beyan ederse ve eğer kendisinden iade talep edilen bunu iade talep eden ta
rafa tebliğ eylerse işbu şahıs hakkında yukariki maddede mezkûr takibat ve mahkûmiyet tahdida
tına mahal yoktur. 

Madde — 17 

ladenin ve transit suretile iadenin masrafları 

ladesi veya muvakkaten tevkifi istenilmiş olan şahsın tevkif, hapis ve iaşe masraflarile ve onun 
tesellümü için tayin edilen üçüncü bir Devletin hudut istasyonuna veya irkâbına kadar olan sevk ve na
kil masraflarını kendisinden iade talep edilen taraf deruhte eder. Keza tevkif esnasında haczedilmiş 
mevaddın haciz ve muhafaza masraflar il e, iadesi talep olunan şahısla birlikte teslim edilecek me-
vaddın şevki masarifi de kandisinden iade talep edilen tarafa aittir. 

Eğer transit tarikile iade veya muvakkat bir iade mevzubahs ise işbu şahsın hapis, iaşe ve sevk 
masrafları kendisile birlikte teslim edilecek mevaddın nakil masarifi iadeyi tabp eden tarafça tediye 
edilecektir. 
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İkinci fasıl 

(Uzaî hususatla adlî makamların karşılıklı ı/ardımlan 

Madde — IS 

l'ıiı a, nî hükümler 

Akit ler , iade hususatının gayrisinde de, talep vukubulursa adlî devairde rüyet edilmekte bu
lunan bilûmum cezaî işlerde birbirlerine kerşılıklı yardım etmeği taahhüt eylerler. 

Madde — 19 

Cezaî Iıususatta evnıkın tebliği ve istinabenin icrası 

Âkit taraflar ın adlî ınakamat ı ceza işlerinde evrakı adliyenin tebliğine, istinabe varakalarının 
irsaline mütedair bilcümle Iıususatta diplomasi tarikile muhabere edeceklerdir. 

Madde — 20 

Tebliğ olunacak evrak ile istinabe varakalarına bunları alizeden tarafın lisanına veya fransızcaya 
tercüme edil muş ve gönderen tarafın siyasî memuru veya gönderen yahut alizeden tarafın yeminli bir 
tercümanı taraf ından tasdik olunmuş birer suret merbut bulunacaktır . 

Madde — 21 

Evrak ı adliyenin tebliği, celpnamelerin tevdii ve istinabelerin icrası, alizeden memleketin kanun
larına tevfikan yapılır . 

Ev rak ı adliye tebligatının ifa ve istinabelerin icra edildiğini ispat eden evrakı, alizeden Devlet 
diplomasi tarikile irsal edecek veyahut bunların ifa ve icrasına mani esbabı bildirecektir . 

Madde — 22 

Evrak ı adliyenin tebliği veya istinabenin icrası ancak atideki ahvalde reddol anabi l i r : 
1 - Vesikanın sıhhati tebeyyün etmezse, 

2 - Alizeden Devlette tebliğin veya istinabenin icrası kuvvei adliyenin saâlhiyeti dahilinde değilse, 
3 - İşbu tebligat memleketinde icra edilecek olan Devlet, bunlar ı intizamı amme veya dahilî 

hukuku ammesine muhalif görürse, 
4 - Talep eden Devletin toprağında bulunmıyan ve kendisinden talep vaki olan Devlet tebaasından 

bulunan biri aleyhine takibat mevzubahs ise, 
:*) - Takibata mevzu teşkil eden suç ahiz Devletin kanunlar ına nazaran cezayi müştekim değil 

se, yahut suç siyasî veya askerî bir mahiyeti haiz bulunmıyorsa yahut haklarında iade kabul olun-
mıyan suçlardan ise, 

6 - Tebliğ edilecek mahkûmiyet kararı , kendisine talep vaki olan Devletin tebaasından biri aley
hine isdar edilmiş ise, 

7 - Celpname, davete icabet etmediği takdirde maznun hakkında ihzar veya gayrimuvakkat tev
kif müzekkeresi isdar edileceği tehdidini havi bulunuyorsa yahut bir şahit veya bir ehlihibreye 
gönderilmiş olan celpname, ademi icabet halinde masarifin kendisine tahmili yahut hakkında ihzar 
veya gayri muvakkat tevkif müzekkeresi ısdarı gibi nelayici kanuniyeyi muhtemel gösteriyorsa, ken
disinden talep vaki olan makamın ademi salâhiyeti halinde istinabe evrakı mezkûr Devlet kavanini 
ile müesses kaideye tevfikan o memleketin salâhiyettar olan adlî makamına resen gönderilir. 

Madde — 23 

18 inci maddede derpiş edilen adlî müzaheret, usulü muhakemeye veya ilâma müteallik bilcümle 
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övrakın tebliğine, ve maznunların, şahitlerin veya ehlihibrenin dinlenmesini istihdaf eden keza 
mahallinde müşahedeye müteallik bulunan istinabelerin icrasına şamildir. 

Kendisinden talep vâki olan devlet arazisinde eşhas taharrisine, meskene duhule, curanın mad
dî eserlerini ve cürmün subutuna medar olacak eşyayı zabit muamelesine tevessül olunmak üzere 
ayni devletin mahkeralerinin talebi üzerine ittihaz edilecek kararlara da şamildir. 

Kendisinden talep vâki olan devlet makamatıı m elinde bulunup cürmün subutuna medar olan 
mevat veya vesaikin m/ümkün olan en kısa müddet ı ırfında iade» taahhüdü ile talep üzerine tevdi edil
mesine de şâmildir. Bazı. mülâhazatı mahsusa mâni Vulunmadığı takdirde ve ikinci madde ahkâmı
nın kaydi ihtirazisi altında yukarıda mevzubahs müzaheret talepleri kabul edilecektir. 

Madde — 24 ^ 

j)iğer devlet arazisinde \mukim şahısların celbi ve icabeti 

Eğer bir ceza davası için bir şahidin veya bir ehli hibrenin şahsen icabeti lâzımgelirse, ad
lî makamın celpnamesi hususî mülâhazat mâni bulunmadığı takdirde diplomasi tarikile isal ve 
kendisinden talep edilen devlet marifetile tebliğ edilecektir. 

işbu makamat celbolunan şahsa* verilen karara tebeiyet etmeğe amade olup olmadığını sora
caklardır. Şahide veya ehli hibreye seyahat ve ikamet masrarı olarak tediye edilecek meblâğ ile 
kendisinden talep vâki olan devletçe talep eden devletten tahsil edilmek üzere şahit veya ehli 
hibreye umum meblâğ üzerinden mahsuben verilecek avans miktarı da celp varakasında gösterilmiş 
bulunmalıdır. 

Tabiiyeti ne olursa olsun, talep eden tarafın adlî makamı huzurunda ispati vücudu kabul eden 
şahit veya ehli hibre ne evvelce ika edilmiş efalden ve sadır olan mahkûmiyetlerden ne de kendisinin 
şehadetine veya ehli hibre olarak mütaleasına lüzum hâsıl eyliyen davanın mevzuunu teşkil eden 
efale iştirakten dolayı hiç bir sebeple tevkif ve takip edilemiyecektir. Şahit veya ehli hibre. maha-
kimin ifadesine nazaran, kendisinin mahkemede huzuruna artık lüzum kalmadığı ve müfarekatının 
serbestçe vukuu tahtı imkâna irdiği andan itibaren sekiz gün mürurundan sonra mevzubahs muafiyet
ten artık istifade etmiyecektir. 

Eğer mahkeme huzuruna çıkması talep edilen şahıs diğer Devlet tarafından mevkuf bulunuyorsa 
bu şahsın mümkün olan en kışa bir müddet zarfında tekrar iade edilmek şartile muvakkaten teslimi 
diğer Devletten talep edilebilecektir. 

Bu halde dahi talep eden Devletin tebaası olmadığı takdirde mezkûr şahsın muvafakati lâzımdır. 

Madde — 25 

Cezaî hususatta adlî muzaheret masrafla/rt 

Müzaheret masraflarile muvakkaten teslim edilmiş eşhas ve eşyanın iade masrafları, talep edi
len tarafın arazisinde vukubulmuş ise mezkûr tarafa ait olacaktır. 

Ehlihibre marif etile yaptırılan muayenenin icrasından mütevellit masraflar ve 24 üncü madde 
mucibince celp olunan şahitlere tediye edilen paralar talep eden tarafa ait olacaktır. 

Madde — 26 J 

Mahkûmiyet katprlarimn tebliği 

Âkit taraflardan birinin tebaası şahsî hürriyeti tahdit eden cezayi müştekim suçtan dolayı diğe
rinin arazisinde mahkûm olursa bu taraf mahkûmiyet kararının bir hulâsasını, kararın kaziyei 
muhkeme halini iktisap ettiği tarihten itibaren altı ay zarfında mahkûmun mensup olduğu adlî 
makamata tebliğ etmeği taahhüt eder. 

file:///mukim


- 10 -
Madde — 27 

Hukukî malûmatın ve ahkâmı kanuniyenin iblâğı 

filer Âkit taraf, diğer tarafın bir adlî makamının siyasî tarikile vaki olan talebi üzerine kendi 
arazisi dahilinde mevkii meriyette bulunan kanunların metnini ve icabında lüzum görülen her tür
lü kanunî malûmatı ita edecektir. 

Hakkında izahat verilmesi lâzımgelen meselei hukukiyenin talepnamede vazihan bildirilmiş olma
sı muktazidir. 

Dördüncü fasıl 
Nihaî hükümler 

Madde — 28 

işbu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameleri mümkün oolduğu kadar süratle Ankarada 
teati olunacaktır. Muahedename tasdiknamelerin teatisinden üç ay sonra meriyet iktisap edecek ve 
Yüksek Âkitlerden biri tarafından fesholunduğu günden itibaren altı ay daha meri olacaktır. 

Balâdaki ahkâmı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda yazılı murahhaslar işbu muahedenameyi 
imzalamışlardır. 

Prağda 22 ağustos 1930 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

İMZA PROTOKOLÜ 

Bu gün Türkiye ile Çekoslovakya beyninde aktedilen iadei mücrimin muahedenamesinin imzasına 
iptidar edecekleri sırada zirde vaziülimza murahhaslar âtideki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

2 nci maddeye ilâve 
Şurası mukarrerdir ki iadei mücrimin şeraitinin tesbiti için Âkit taraflar kavanini mevzu-

asınm yekdiğerine mutabakatinin tahkiki ciheti, Çekoslovakyaya taallûku halinde, iadei müc
rimin usul ve muamelesinin vuku bulacak olduğu Çekoslovakya Cumhuriyeti arazisinde meri 
mevzuatı kanuniyeye tevfikan icra edilecektir. 

Muahede Çekoslovakya Cumhuriyeti mevzuatı kanuniyesinin salâhiyetine taallûk eden bilcüm
le hususa t hakkında da ayni suretle hareket olunacaktır. 

7 nci maddenin 3 üncü fıkrasına ilâve 
Evrakı adliyenin tasdikma ait muamelâtın ilgasının, eğer lüzum görülürse, iki hükümet arasın

da, hususî bir mukaveleye mevzu teşkil edebileceğini kabulde iki taraf müttefiktirler. 

9 uncu maddeye ilâve 
Şurası mukarrerdir ki muvakkat tekliflere müteallik taleplerde Yüksek Âkit taraflardan biri, 

muvafık görürse konsoloslara verilen salâhiyetin lağvını talep edebilecektir; bu takdirde münha
sıran tariki siyasinin tavsiti suretinde tezafcür eden kavaidi umumiye esası iadeten tatbik edilmiş ola
caktır. 

11 inci ''maddeye zei/il 
Bu gün imzalanan muahedenamenin imzasından evvel Yüksek Âkitlerden birinin diğer devletlere 

karşı edindiği taahhüdatı işbu madde ahkâmı ihlâl etmiyecektir. 
22 ağustos 1930 tarihinde Pragda iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

M„ Numan M. Pavel W eline f 
N, Antonin Koukdt 


