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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihasımn muvakkat bir en
cümende tetkiki kabul edildi. 

Manisa mebusu Refik İnee'nin eski harflerle 
yazılmış kanun, nizamname ve talimatnameler 
hakkındaki sualine Başvekil Dr. Eefik Saydam 
tarafından cevap verildi. 

Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna ile; 
Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî masuni

yetlerinin kaldırılması hakkındaki mazbatalar ka

bul olundu. 
Askerî taymat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı 

maddelerinin tadiline ve 39 neu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Vekili 
Sivas 

Şemsettin Günaltay 

Kâtip 
Gazianteb 

Bekir Kaleli 

Kâtip 
Niğde 

Cavid Oral 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı bazı daire bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/752) 
(Bütçe encümenine) 

2. — Gümrük tarifesi kanunu lâyihası (1/753) 
(İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat memur

larına hayvan yem bedeli verilmesi hakknda ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet encümenleri mazbataları (1/727) (Ruz-
nameye) 

4. — Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Ma
liye, Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri mazba
taları (1/550) (Ruznameye) 

5. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi
ni Ü 2 numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri ve 
Maliye, Bütçe, Ziraat» Adliye ve İktisat encü
menleri mazbataları (2/40, 4/38) (Ruznameye) 

6. — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
422 nci maddesiyle mer'iyeti kabul edilen 28 şu
bat 1327 tarihli Usulü muhakenıatı cezaiye ka
nununa müzeyyel maddedeki istintak ve mahke
me tâbirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-
keı esi ve Adliye encümeni mazbatası (3/427) 
(Ruznameye) 

7. —- Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/746) (Ruznameye) 

^ • ^ 

KÂTIPLER 

B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

*mm 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde 15 000 lira münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/742) [1] 

[1] 68 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmed 
kabul edilmiştir. 
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İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 

bütçesinde 15 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun 

MADDE 1. — inhisarlar umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (15 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

MÜNAKALE CETVELİ 
p. Tenzil Zam 

1 Muvakkat memuriyet harcı
rahı (Tetkik için yabancı 
memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahları da 
bu fasıldan verilir). 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Sergilere iştirak ve propa
ganda masrafları 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Hükmolunmuş borçlar 5 000 
REİS — Kabul' edilmiştir. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar işaret buyursun. Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren mer'idir. 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümerni ic
raya Gümrü ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2. — Umumi harp senelerinde İhracat ve 
M en'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski Ticaret 
nazırı Ahmet Nesimi ve merhum Mustafa Şeref 
Özkan'la arkadaşları hakkında kati bir karar 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/13) [1] 

(Mazbata okundu) 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sayın arka

daşlar, bu mazbatanın mevzuu etrafında iki 
nokta hakkında izahat vermesini Adliye encü
meninden rica edeceğim. Birincisi : Bu kadar 
mühim bir mevzuun 24 sene süren bir zaman 
içinde hâlâ intaç edilememiş olmasıdır. Bunun 
sebebi nedir? Sadece işin muğlâkiyeti, ehem
miyeti ve kazai mercilerin kendilerini bununla 
salâhiyettar görmemesi midir, yoksa açık tâbiri 
ile, işin sürüncemede kalması mıdır, savsak

tı] 69 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lanması mıdır? Bu, tavzihe muhtaçtır. Kazai 
mercilerin hemen hepisinden : Şûrayi devlet
ten, mahkemelerden, Temyiz mahkemesinden 
geçmiş. Nihayet Adliye encümenine tevdi olun
muş. Adliye encümenince de 7. I I I . 1935 tari
hinde tekrar tevdiinden sonra eski nazır Mus
tafa Şeref merhum, hâdiseye dair izahat vere
ceğinden bahsetmiş, bu izahat alınamamış, ya
hut verilmemiş ve böylece 1935 tarihinden iti
baren de dört sene de Adliye encümeninde kal
mış. Birinci nokta işte budur; bu kadar uzun 
süren bir devrede, 24 sene gibi mühim bir 
müddet zarfmda bu işin içinden niçin çıkıla-
madığıdır. 

İkincisi de şudur : Bu uzunluk, bizim huku
ki mevzuatımızda, kanunlarımızda bir eksiklik
ten mi tevellüt etmiştir? Eğer böyle bir eksik
likten mütevellit ise Adliye encümeni bunun 
üzerinde durmuş mudur? Bu eksiklik nedir? 
Eğer bu meselenin hallinde dayanılabilecek 
kanuni mevzuatımız bulunmuş olsaydı bu iş bu 
kadar sürmiyebilir miydi? Şimdi Adliye en
cümenimiz; işin Başvekâlete verilmesi, Hü
kümete tevdii yolunda bir karar vermiş, bu 
kararı verirken de iki şık üzerinde duruyor: 
Ya Muhtelit encümene tevdi olunmak; yahut 
müruruzamana, affa, mücazatm teciline dair 
olan kanunlara göre tetkik edilmek mevzuuba-
histir. Demek ki: Hâdise, dâva mevzuu, müru
ruzaman, af veya cezanın teciline dair kanun
ların sahasma giriyor mu? Başvekâletin bu 
yolda tetkikte bulunması isteniyor. Fakat Hü
kümet bütün bu şeyleri yaparken yine daha 
evvel uğranan müşküller karşısında kalmryacak 
mıdır? Bilhassa af ve mücazatm tecili mesele
si... Eğer bu, bir mahkeme hükmü ile takarrür 
edecekse, Hükümetin daha evvel tevdi ettiği 
mahkemelerin verdikleri kararlar gibi bu de
fa da mahkemeler, «Salâhiyetimiz haricinde» 
derlerse, bu iş, yine halledilememiş olur. Bu 
noktalar tavzihe muhtaçtır: Yani, affa ve mü
cazatm teciline dair olan kanunlarm şümulüne 
girip girmediğini Başvekâlet, nasıl tetkik etti
rebilecektir? Hangi mahkeme, hangi makam 
bu işin içinden çıkabilecektir? 

Sonra, yüksek Adliye encümenimizin mazba
tasının ikinci sayfasının ikinci sütununun ikin
ci fıkrasında bir ipham gördüm. Bu belki bir 
zühul, belki de bir tertip sehvidir. Bu fıkra 
«Encümenimiz...» diye başlıyor ve uzun bir cüm
le halinde, teselsül içinde, altıncı sayfada ni
hayet buluyor. Fakat «Encümenimiz» terkibi 
açıkta kalmıştır. «Encümenimiz» ne yapmıştır? 
Bir «fiil» in «fail» i midir, bir «haber» in müp-
tedası mıdır? «Encümenimiz» neye bağlıdır? 

Nihayet bu vesile ile şunu da arzetmek isti
yorum: İhtimal ki bu müşkül «Teşkilâtı esasi
ye» kanunumuzun, bir kanunu mahsusa bağ
lanmasını ileriye sürdüğü vekillerin vazife ve 
mesuliyetleri meselesi hakkında hâlâ bir ka-
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nun tedvin edilmemiş olmasından ileri gelmiş
tir. Adliye encümeni bu nokta üzerinde de iza
hat versin. Eğer bu kanun, «Kanunu esasü 
devrinde tedvin edilmiş bulunsaydı ihtimal ki 
meselenin halli bu kadar uzamamış olurdu. «Teş
kilâtı esasiye» kanunumuzun (47) nci madde
si, «Vekillerin vazife ve mesuliyetleri mah
sus kanunla tâyin olunur» diyor. Bu kanuna 
daima ihtiyaç vardır. Bu vesile ile Adliye en
cümenimizin «Teşkilâtı esasiye» kanununda
ki bu hüküm noktai nazarından da mevzu üze
rinde durun durmadığını ve encümenin bu nok
ta etrafındaki mütalâalarını bildirmesini rica 
ederim. 

REİS — Açık reyle reyinize arzedilen lâyi
ha için reylerini kullanmıyanlar varsa lütfen 
reylerini versinler. Rey tonlama muamelesi 
bitmiştir. 

ADLİYE En. NAMINA SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Adliye encümeni, Yüksek Heyetinize 
arzettiği mazbatada meseleyi bütün, mümkün 
olabilecek tafsilâtiyle izah ettiği kanaatindeyim. 
Muhterem arkadaşımız Nevzad Ayaş meselenin 
uzaması bahsinde biraz Adliye encümenini ten
kit veya muaheze buyurdular. İfadelerinde bu 
şemme var veya açıkça böyle söylemişlerdir. Bu
nun sebeplerini de az çok mazbatamızda izah 
ettik. Niye geç kalındığı ve niye karar verilme
diği noktasında Heyeti Celile bir karar ittihaz 
buyurmıyacağı için bu iş üzerinde durarak ma
ruzatta bulunmağa lüzum görmem. Yalnız işi bir 
kere daha huzurunuzda izah edeyim. Bütün 
maksat ta bu suretle zannederim izah edilmiş 
olacaktır. 

Efendim; bu iş, yakın bir mazinin tarihçesi
ni hatırlatmak suretiyle daha iyi anlaşılabilir: 
1914 -1918 seneleri arasında devam eden Umumî 
harp sıralarında Osmanlı Hükümeti sakıtası İs
tanbul'da bir İhracat heyeti ve bir de Men'i ih
tikâr heyeti teşkil etmiş. Mütarekeyi mütaa-
kip tetkiki seyyiat diye muhtelif unsurlardan, 
ırklardan ve türlü maksatlar takibeden zevat
tan seçilmek kaydiyle Emniyeti umumiye müdi-
riyetinde bir komisyon toplanmış. Bu komisyon 
bilhassa bir çok zevata suç isnadedecek şeyler 
araştırmış ve bu meyanda da Men'i ihtikâr ve ih
racat heyetinin yolsuz muameleleri hakkında 
tahkika girişmiş bu tahkik neticesinde topla
dığı bir dosyayı ilk defa Hayret Paşa riyase
tinde, mütaakıben Nâzım Paşa, bilâhare Nemrut 
Mustafa namiyle tanılan kimsenin riyasetindeki 
Divanı harbe, - ki sonradan diğer bir zata inti
kal etti idi - Bu divanı harbe bu dosya da tevdi 
olunmuş. Bu divanı harpte divanı harp müstan-
tikleri bazı isticvaplar yapmış, fakat hiç bir ka
rar vermeden Millî Hükümet teessüs ediyor ve 
orada mevcut olan evrak meyanmda bu dosyalar 
İstanbul adliyesine tevdi ediliyor. İstanbul Adliye
si üçüncü istintak dairesi evrak üzerinde yaptığı 
tetkikat neticesinde ihracat reisliklerinde bulu

nan Ahmet Nesimi Beyle merhum Mustafa Şe
ref in nazır bulundukları, Men'i ihtikâr heyeti 
reisi saniliğinde bulunan Hüseyin Cahid Yalçın 
arkadaşımızın da o zaman İstanbul mebusu ol
ması ve İtibari millî bankasının müdürü ile ida
re meclisini teşkil eden zevatın da o zaman şe
ker ithali işleriyle uğraşmasından şeker ihti
kârı yapmak suçu da kendilerine isnat edilmiş 
bulunmaktadır. Bunlar hakkındaki muamele
nin, Memurin muhakemat kanununa göre, icabe-
diyorsa, takibat yapılması lâzımgelir diye bir 
karar ittihazı istenilmiştir. 

Bunun üzerine evrak, henüz Devlet şûrası teş
kil edilmemiş olduğundan, Büyük Millet Meclisi 
Memurin muhakemat encümenine havale edilmiş
tir. Bu encümen bir karar vermeden, Ankarada te
şekkül eden İstiklâl mahkemesi de evrakı gön
dermiştir. İstiklâl mahkemesi de bunun hakkın
da bir karar vermeden evrak Hükümete tevdi 
olunmuştur. O zaman Devlet şûrası teşkil edil
miş bulunuyor. Şûrayi devlete giden evrak mül
kiye dairesinde tetkik ediliyor, deniliyor ki: 
Bu suç isnadedilen zevat arasında nazırların 
mevcut olması, Hüseyin Cahid Yalçın'in mebus 
bulunması, eski Kanunu esasiye göre mebusluk
la memuriyetin içtimai caiz olmadığından me
busluk izale edilmedikçe Memurin muhakemat 
kanununun tatbiki lâzmıgelmez. Şimdi bu karar 
üzerine, adliye ile idare arasında selbi bir ihti
lâf tahaddüs etmiş telâkki edilerek evrakı Tem
yiz mahkemesi Üçüncü ceza dairesine tev
di ediyorlar. Temyiz mahkemesi Üçüncü 
ceza dairesi, nazır ve memur olanlar hakkında 
Memurini muhakemat kanunu ahkâmına göre 
muamele yapılmak üzere işin idari mahkemelere 
verilmesine, bunun haricinde olan kimseler hak
kında da İstanbul müstantikliği vazifeli merci 
olacağı hakkında karar vermiş oluyor. Bu ka
rar üzerine İstanbul Adliyesi nazır, mebus ve 
memur vaziyetinde görülenlerden gayrisi hak
kında isnat olunan suçun zamanı vukuuna ve 
arada neşrolunan af ve mücazatın tecili kanun
larına göre takibatı durduruyor ve işe bu suret
le nihayet veriyor. Şûrayi devlete taallûk 
eden, idarî muameleye taallûk eden işe gelince; 
tekrar Maliye vekâletinin işariyle iş Devlet şû
rasına havale olunuyor. İlk defa Mülkiye da
iresi işi yeni baştan tetkik ediyor ve eski noktai 
nazarında ısrar etmekle beraber İşin bir kere 
de Devlet şûrası umumî heyetinde tezekkür edil
mesini münasip buluyor. Şûrayi devlet umumî 
heyeti, mülkiye dairesinin kararını tasvip edi
yor. ve bu vaziyete göre iş hakkında katî bir 
karar vermenin B. M. Meclisi Âlisine ait ol
duğu lüzumu karargir oluyor ve onun üzerine 
evrak Başvekâletten Büyük Millet Meclisine 
1931 tarihinde havale ediliyor. Büyük Millet 

- Meclisi Riyasetince bu evrak Dahiliye ve Adli
ye encümenlerine havale ediliyor. Bir müddet 
sonra Dahiliye encümeninden, o zaman encümen 
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reis; vekili ve şimdiki Dahiliye vekili olan Fa-
yık Öztrak arkadaşımızın imzasiyle yazılan bir 
müzekkere ile, işin Dahiliye encümenine alâkası 
olmadığından havale mucibince Adliye encü
menine tevdi olunur diye, evrak Adliye encüme
nine veriliyor. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Dosya futbolu. 

Ad. En. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) 
— Bu sırada intihabın yenilenmesine karar ve
riliyor ve iş tetkik edilmiyerek yeniden intihap 
yapılıyor, ve Meclisin 4 ncü intihap devresi te
şekkül ediyor. Bu devrede de evrak hiç hava
le edilmiyor, çünkü o zamanki telâkkiye göre, 
intaç edilmiyen bu gibi işler Meclisin tecdidi 
üzerine, nizamname ifadesine göre, kadük yani 
hükümsüz sayılıyor, o surette muameleye tabi 
tutuluyor. Bu zihniyetin devamı sırasında o 
devrede evrak hiç ortaya çıkmıyor. Bilâhare 
hükümsüz sayılabilecek olan evrakın kanun tek
lifleri ve kanun lâyihaları ile tefsirlere ait ol
duğu ve böyle şahsi bir işin hükümsüz sayılma
sı icabetmez içtihadı takarrür ediyor. Bu 
itibarla beşinci intihap devresinde evrak yeni 
baştan Adliye encümenine havale ediliyor. Şim
di saydığım istintak dairesi, divanı harp me
murin muhakemat encümeni, İstiklâl mahke
mesi; Şûrayi devlet kararları dolayısiyle bu iş, 
bir encümenin alelade mesaisiyle halledilecek 
bir iş değildir. Encümen bunun için bir komis
yon teşkilini teklif ediyor. Bu komisyonun 
hususi surette evrakı tetkik etmesini, sıraya 
koymasını ve hulâsa etmesini istiyor. Bu sırada 
o vakit hali hayatta bulunan merhum Mustafa 
Şeref de kendisine taallûk eden bu meselenin 
hem mahiyetini anlamak, hem de bazı izahat 
vermek arzusunda olduğunu encümene beyan 
etmiştir. Bir yandan komisyonun tetkikatı ve 
bu izahatın alınması ve sairesi dolayısiyle o 
devre de nihayet buluyor, bir karar verilemi
yor. Nihayet evrak Altıncı Devrede yani 1939 
tarihinde tekrar encümene geliyor. Şimdi en
cümeniniz, ruznamesine dahil ve çalışacağı iş
ler arasında gördüğü bu dosyayı tetkika başlı
yor. ilk göze çarpan iş, mazbatamızda da hu
lâsa ettiğimiz gibi, bunun Meclise havalesi ve 
Meclisten karar alınması hususu nedir?. Bunun 
açıkça tâyin edilmemiş olduğunu görüyoruz. 
Eğer, bu zevatın içinde, biri vefat etmekle 
beraber bir nazır vardır ve o vakit mebus, 
şimdi de mebus olmak itibariyle Hüseyin Cahit 
Yalçın'm isminin geçmesi noktasmdan bunlar 
hakkında tahkikat yapılabilmesi şeklinde bir 
şey isteniyorsa, Dahili nizamnamemizin 170 nci 
maddesine göre muamele yapılması lâzımgelir 
ve meselenin o tarzda tetkiki icabeder. 
Teşriî masuniyetin ref'i mevzuubahis ise, o za
man da yine Nizamnamei dahilinin 178 nci mad
desine göre Muhtelit encümene havalesi lâzım
gelir. Bu itibarla Adliye encümeni kendisini 

bu işi tetkikle vazifeli bulabilecek şekilde 
görmedi ve bundan bahsederek işi Başvekâlete 
yani Hükümete iadeyi zaruri gördü. Ne isteni
yorsa onun sarahaten gösterilmesi, maahaza bu 
arada müruruzaman, Af kanunu ve mücazatın 
tecili gibi tahkiki durduran ve düşüren sebep
lerin de tetkik edilmesi lüzumunu işaret ettik. 
Bunun haricinde ne Adliye encümeni, ne Mec
lisi Âli, hukuk müşavirliği kalemi gibi, her ge
len evrak üzerinde mütalâa beyan etmek mec-
buryetinde değildir. 

Kendini vazifeli gördüğü husus hakkında 
lâzımgelen şeyi yapar. Burada ismi nazır di
ye geçmiş bir zat var. Soruyoruz, nazırın mes'-
uliyeti hukukiye ve cezaiyesi var da bundan do
layı bir şey mi isteniyor? Böyle bir şey yok. 
Emsali vardır, yine eski idareye ait olduğu hal
de Mahmut Muhtar Paşa hakkında sırf hukuki 
mes'uliyet bakımından, Divanı Âli teşkil edil
miştir. Şimdi böyle bir vaziyet olmadığı için 
bizi vazifeli kılacak bir vaziyette encümen 
kendini görmemiştir. Meclisi Âli için dahi, ne 
böyle beş kişilik bir encümen teşkili ile masu
niyeti teşriiyesinin kaldırılması hakkında, ne 
de Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene havalesini ica-
bedecek bir vaziyet yoktur. Daha evvel ar-
zettiğimiz gibi müruruzaman, af ve cezanın 
tecili hakkındaki kanunların tetkikiyle vaziyeti 
tasrih ettikten sonra ona göre yine Meclise 
göndermek suretiyle işin neticelendirilmesi lâ-
zımgeldiği kanaatine vardık. Ondan dolayı 
mazbatamızın kabulünü Heyeti Aliyenize arze-
diyoruz. Kabulünü de bilhassa rica ediyoruz. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Nemrut Mus-
tafanm «seyyiat» dediği, vatanını kim severse, 
istiklâli kim arzu ederse bütün camia, bütün mil
let bunun içine girer. Öyle zaman gelir de 150 
likler bu mecliste biraz çoğalırsa.. (Var mı? ses
leri). Yani böyle olursa, ilk millî mücadelede 
çalışan hepimiz tetkiki seyyiatla huzurunuza ge
leceğiz. Tetkiki seyyiat mevzuu budur. Bu Mec
lisi Âlide bu dosya ansıl okunur? ve Nemrut 
Mustafanm «tetkiki seyyiat» dediği vatanper-
verane hareketler için şöyle mi, böyle mi yapa
lım diye mülâhaza dermeyan edilir? Bu ne hav
salama sığıyor, ne aklıma sığıyor. Bu adamlar, 
bu memlekette 50 bin kişi ölmelidir ki millî ha
reket olmasın; herkes Damat Ferit Paşanın ve 
Halife menhusunun emrine ve ecnebi boyundu
ruğu altına girsin kararında idi. 

Adliye encümeni, şöyle mi olacak, böyle mi 
olacak diyor. Ben isterdim ki; bu dosya Meclisin 
huzuruna gelmeğe lâyik değildir diye encümen 
bunu yırtıp atacaktı ve böyle yaptım diyecekti. 
Bu iş, şu kürsü muallâya gelmemeli idi. Kendi
mizi unutmamalıyız arkadaşlar. Bunun için 
bendeniz bu evrakın geri meri gitmesi taraftarı 
değilim. Usulü nasıldır bilmem. Bu kâğıt nasıl 
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yırtılacaksa bunun usulünü bilenlerin böyle bir 
teklif yapmasını rica ediyorum (Bravo sesleri). 

REFlK ÎNCE (Manisa) — arkadaşlar, ara
dan uzun müddet geçtiği halde en son hal mercii 
olarak bize gönderilmiş olan ve üç devrei teşrii-
yemizi de işgal etmiş olan bir mesele hakkında 
bugün Adliye encümeni vermiş olduğu bir ka
rarla yeniden bizi bir çıkmaza sokmuş olmak gi
bi bir vaziyet husule getirmiş gibi geliyor bana. 

Bir defa burada, gerek Adliye encümeninin 
gerek Hükümetin yazmış olduğu tezkerede, sara
haten bunların üzerlerine atfedilen kusur hak
kında izahat yok. Ne yapmışlar?. Men'i ihtikâr 
komisyonları ve İthalât ve ihracat şirketlerinin 
muamelâtından dolayı haklarında tahkikat ya
pılmak üzere gereken muamelenin icrası... Ne 
yapmışlar efendim? Yaptıkları iş, şeker satmış
lar, parasını mı yutmuşlar? Yoksa o zamana ait 
olmak üzere vukubulan suiistimallere karşı vazi
fe ve memuriyetlerinde ihmal ve terahi mi gös
termişler? Yani buna ait olmak üzere bir şey 
yok. 

Şimdi arkadaşlar, her cezanın mahiyeti, bir 
defa ceza giyen adamın terbiye edilmesiyle be
raber, emsal teşkil etmesi ve başkalarının bu
nu gözönünde bulundurarak ibret almasıdır. 
Harbi umumî ile aramızda 24 sene geçti. Bu 24 
seninin 11 senesi Mecliste; üç devrei teşriiye içe
risinde, vaziyetin şu veya bu noktai nazardan 
tetkiki için hâlâ uğraşılan işe kim bakacaktır, 
Meclis bu hususta vazifeli midir, değil midir? 
Ben müsaadenizle şunu arzedeceğim: Bunlarm 
bir kısmı rahmeti hakka kavuşmuş olan arkadaş
larımız, bir kısmı da namuskârlıklarma binaen 
hâlâ aramızda bulunan ve memleketin en yüksek 
mevkilerini işgal eden arkadaşlrrmızdır, di
ğer bir kısmı, bugün haklarında takibatı 
kanuniye yapılması lâzım mıdır, değil midir, 
diye düşündüğümüz adamları mahkemeye 
vermişler ve bunlar beraet etmişlerdir. 
Yani şeriki cürüm olmak üzere mahkemeye 
teslim edilenler beraet etmişler ve geri kalanla
rın bugün bu Meclisten maznun olarak isten
melerinin sebebi, onlarm mebus olmaları, vekil 
olmalarıdır. 

Efendim, Adliye encümeninin yapmış oldu
ğu mazbataya bakarsanız, siz ne istiyorsunuz 
diye soruyor, sizin istediğiniz var mı? Mebus
ların masuniyeti teşriiyelerinin kaldırılmasını 
istiyorsanız onu bildirin. Eğer istediğiniz, bir 
zamanlar nazırlık eden adamların muhakeme
si ise onu da bildirin, biz ondan sonra karar 
veririz diyor. Bununla beraber bir akıl yolu da 
gösteriyor. Müruruzamana ait olması icabe-
den bir vaziyet aklımıza geliyor. Bir takım 
Af kanunları çıkmıştır, Tecili ceza kanunları
mız vardır, onlara bakrnrz, eğer gene icabe-
diyorsa, lüzum varsa bu adamları mahkemeye 
şevke tabi tutunuz. Bütün bunların heyeti mec

muası çok güzel. Arkadaşların bu noktai naza
rına iştirak ediyorum. Yalnız hepinizin vicdan
larına iltica ediyorum. Biz bu Meclisten umu
mî ve huhusi şekilde... Bu sözümü söylemezden 
evvel bir de Eskişehir mebusu Emin arkadaşı
mızın üzerine parmak bastığı nokta üzerinde 
tevakkuf etmek lâzımdır. Eğer bugün burada 
toplanan vatanperver arkadaşlar Nemrut Mus-
tafanm eline düşmüş olsalardı heyeti mecmua
sı için böyle evrak gelmesi tehlikesi muhak
kaktı. Şimdi onların kendi kendine (Tetkiki 
seyyiat) diye ihdas ettikleri teşekkül, mücer
ret muayyen şahıs ve simaları ve siyasi bünye
yi baltalamak kastma matuf olduğuna göre biz, 
ilânıharp etmiş vaziyetteyiz ve Millî mücadele 
o zihniyetimizin icabı olan bir vaziyetti. On
larm hasım diye tanıdıklarını, biz elimizle tu
tarak aramıza aldığımız halde neden bu vaziyet 
böyle devam ediyor? Arkadaşlar, onların in
dinde hepimiz maznunuz. Hulâsa aradan 24 
sene geçmiş olmasına ve ne hukuki, ne içtimai, 
hiç bir fayda tevlit etmeyeceğine göre, bu va
ziyet karşısında yüksek vicdanınıza müracaat 
ediyorum. Siyaseten takibedilen bu adamlar 
hakkmda, Meclisçe siyaseten takibata devama 
lüzum var mıdır, yok mudur şeklinde karar ve
rilmesi imkânı vardır. Tensip ederseniz bunu 
yine iade ederek, herhangi bir müstantığm ka
nunu anlamaması veya şöyle anlaması yüzün
den bir iki sene sonra tekrar takibata geçip 
mütemadiyen dâvayı uzatmaktansa, bizatihi 
meselede af mevzuu var mıdır, çıkardığımız af 
kanunlarına göre... 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Aften bah
setme. Nemrut Mustafa... 

REFlK ÎNCE (Devamla) — Müsaade buyu
run. Meselenin Teşkilâtı Esasiye kanunu mu
cibince halli lâzımgelir. O noktadan, yani Teş
kilâtı esasiye kanununa tevfikı hareket etmek 
noktasından, takibi lâzımgelir mi; gelmez mi, 
bize havale edilen bu işi bizzat tetkik ederek, fi
illerin çıkardığımız af kanununa şümulü varsa, 
dahildir diye noktai nazarımızı bildirelim. Te
cili mücazat kanununa tevfikan hareket etmek 
lâzımgeliyorsa öyle yapalım ve göstereceğimiz 
esbabı mucibe ile meseleyi hallederek dosyayı 
ortadan kaldırmanın yollarını arıyalım. İlâve 
ediyorum, bu dosyanın tetkikmda, maznun 
olan adamlar, kendilerine teslim edilen milletin 
parasına, emanete, hiyanet ederek para yemek 
alçaklığını irtikâp etmişlerse hiç birimiz affe
denleyiz, cezalarını görsünler. Siyasi noktai 
nazarlara göre hakikaten dâvanın mevzuunu 
tetkik ederek, bunlarm Ferit Paşa divanı harp 
ve mahkemelerinin ellerinden kurtarılmış olma
sına mukabil, dâvanın yeniden tetkiki icabetti-
ğinden bu tetkikin yine bizim tarafımızdan ya
pılmış olması için evrakın yeniden Adliye en
cümenine havalesini rica ediyorum. 
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İSMET EKER (Çorum) — Adliye encüme

ni karar veremez. Siyasi kararı tahkikat ko
misyonu verir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, birinci devrede bulunan arkadaşlarımız 
hatırlarlar, Büyük Millet Meclisinin bir karan 
vardır. 18 mart 1336 tarihinden evvelki îstan-
bulca ittihaz edilmiş mukarrerat keenlemyekün-
dür diye. Binaenaleyh, bu muamele de Büyük 
Millet Meclisinin o kararma göre o tarihten çok 
evveldir. Bu itibarla zaten hükümden sakıttır. 

ADLÎYE En. Na. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, Adliye encümeni, 1931 tarihinde 
dosyanın kendisine geldiğindenberi, Emin Sa
zak arkadaşın ve müteakiben de Refik Şevket 
arkadaşın izhar ettikleri hissiyatın altmda her 
zaman kalmıştır. Bendeniz de burada maru
zata başlarken, yakın bir mazinin tarihçesine 
ircaı nazar ederseniz, diye söze başladım. Tet
kiki seyyiat namı altındaki heyetin âzası ara
sındaki kimselerin vaziyetinde de ufaktefek işa
retler göstererek, bunların o zaman türlü 
emel ve maksatlarla bir çok namuskâr zevatı 
kirletmek için sebepler aradıklarını zannede
rim az çok belirtmiştim. Bu işin süratle intaç 
edilmemesi meselesi de mahiyetinin hakikaten 
böyle bir soğuk tesir vermesinden ileri gelmiştir. 
Bunu lütfen hesaba katmalısınız. Fakat şimdi, 
mahiyeti ne olursa olsun, Hükümetten Meclisi 
Âliye gelmiş bir evrak vardır, bu intihap dev
resinde de Adliye encümenine tarafı riyaset
ten tekrar havale edilmiştir. Buna bir karar ver
mek lâzımgelir. Bu kararı verirken encümen 
kendi vazifesinin nihayet Dahilî nizamname ile 
muayyen hususlara ait olduğunu da daima der
piş etmek mülâhazasiyle böyle hissi bir takım 
hareketle bir karar çıkarıp Heyeti Celilenize 
arzetmekte kendimizi vazifeli görmedik. 

Ayni hissi taşıdığımızın en büyük nişanesi-
dir ki, mazbatamızda, bazı hususların nazarı 
dikkate alınmasını da pekâlâ işaret ettik. Mü
ruruzaman, Af kanunu, Tecil kanunu gibi kanun
lar var dedik. Meclisi Âliye gelecek, gerek 
teşriî masuniyetin kaldırılması olsun, gerek is-
nadolunan fiilin, nazır sıfatiyle yapılmasına gö
re, o noktai nazardan malî ve cezai mesuliyet 
tasavvur ediliyorsa onun da tesbit edilerek gön
derilmesi lâzımdır ki herbirinin mercii tetkiki 
ayrı ayrıdır. Nazırlık sıfatiyle ise nizamneme-
mizde sarihtir, mebusluk vaziyeti üzerinde Ad
liye encümeninin değil, Muhtelit encümenin işi 
tetkik etmesi iktiza eder. Binaenaleyh bu nok
tada bizim tanzim ettiğimiz mazbatada, Heyeti 
Celilenize şevkini de doğrudan doğruya tazam-
mun etmediğine işaret etmiş olduğumuzu zan
nederim tetkik buyurulursa anlarsınız. Biz, 
Yüksek Reislikçe bu meselenin havalesi bakı
mından, bu gelen tezkerede yalnız «mukteza-
sının ifasına müsaade buyurulması» gibi bir ya
zıyı ihtiva etmekte ve bundan başka açık bir ta

lep gösterilmemiş olmasından Reislikçe de bu
nun nazarı dikkate alınacağını ayni zamanda 
teemmül ettik. Fakat işin Heyeti Celilenizin tas-
dıkma arzedilmesi lüzumlu görülmüş, tab ve tev
zi edilmiştir. Zannederim nizamnamemizde 
gösterilen muayyen vazifelerden dolayı bundan 
başka yapılacak başka bir iş yoktur. Yoksa lââ-
lettayin bir meseleyi tetkik edin, bunda hukuki 
bakımdan bir şey var mı, yok mu diye bir müta
lâa dermeyan edin denirse, buna da imkân olur. 
Bunu ne yolda tetkik etmek lâzımdır, tefsir mi 
isteniyor? Kanunlar ne yolda tefsir edilirse bu 
yolda da bir mütalâa dermeyan edilebilir. Fakat 
bu hususta başka bir karar vermeğe usul nokta
sından imkân olmalığmı bir kere daha huzuru
nuzda tebarüz ettirmek isterim. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
encümenin noktai nazannı arkadaşımız iyi izah 
etti. Bendeniz de ayni fikirdeyim ve gidile
cek başka yol olmadığı kanaatindeyim. Emin-
Sazak ve Refik înce arkadaşlarımızın duygula
rı, bu işe bir çıkar yol bulmaktır. Biz de ayni 
duygudayız, ve bu mazbatayı o çıkar yolu bul
mak için tanzim etmişizdir. Malûmu âlileri bu 
işin eşhasa taallûk eden, üzerinde sıfatı resmiye 
bulunmıyan kimseler hakkındaki cephesi, adli 
bir karar ile hallolunmuştur. Yani beraberce 
takibat yapılması lâzımgelen kimseler hakkında 
muhtelif af kanununlarmm hükümleri gözönüne 
alınarak Adliyece takibatın devamına lüzum ol
madığına karar verilmiştir. Bu mevzuubahis 
olan zatlar hakkındaki muamelenin Adliyece ya
pılmış olmaması ve şimdiye kadar bu işin böyle 
muallakta kalması, bu zatların resmî sıfatların
dan dolayıdır. Yalnız burada idari, adli kaza 
mercilerince bir fiilin, bir vaziyetin tesbit edil
mesi icabederdi. O da; muhtelif kanunlar, ya
ni millî idarenin teşekkülünü takip eden zaman 
zarfında çıkmış olan muhtelif af kanunları na
zara almarak ve af kanunlarının şümulü icabm-
ca bunlar hakkında devamı takibata lüzum olma
dığına pek ala idari takip mercii karar verebilir. 
îşte işin asıl can noktası burasıdır. Karar ve
rilebilirdi, malûmu âliniz cezada müruru zaman 
resen nazarı itibare alınabilecek bir keyfiyet
tir. Hukuktaki gibi değildir. Ne maznun ve 
ne de mahkûm resen nazarı itibare alınabilecek 
olan bu müruru zamandan vazgeçemiyecekleri 
gibi af kanunu, tecil kanunu gibi hususatta ida
ri kaza otoriteleri tarafından resen mütalâa edi
lerek takip cihazı ve bilhassa Meclise sevk ciha
zı hareketlendirilmeden evvel bu mevzuun mü
talâa ve intaç edilmesi bir kanuni zarurettir. 
îşte bu kanuni zaruret yapılmadan evrak Mec
lise sevkedilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
burada yapılan nokta ve encümenin fikri, bu 
faaliyet yapılmalı, muhtelif tecil kanunları, 
af kanunlan nazarı itibara almarak diğerleri 
hakkında nasıl ki takibat yapılmamış ise, ya
ni âhattan olanlar, sıfatı resmiyesi bulunmı-
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yanlar hakkmda nasıl muamele durdurulmuş- l 
sa, bunların resmî sıfatı vardır diye muamele
yi Meclise sevketmekle, resen, kendilerinin ka
nunen haiz olduğu hakkı kullanarak, kullan
dıktan sonra eğer lüzum varsa af kanunun 
şümulünden hariç kalıyorsa, tecilden hariç ka
lıyorsa, bu gibi hususat için Meclisi Âliye o za
man sevkedilmesi lâzımdı. Binaenaleyh; benim 
şahsi kanaatıma göre, arkadaşlarımın da o ka-
naatta olduğunu zannediyorum, bu müteaddit 
af kanunları ile ortadan müteaddit kerreler 
kalkmış bir fiildir. İkinci devrede Kavanini 
devlet meyanma girmiş olan af kanunu ile bu 
gibi efal tamamen mürtefi olmuştur. Sonra mü
teaddit kanunlar daha gelmiştir. Bunun Şûra-
yi devlet ve idari makamlar tarafından takip 
edilmesi lâzımgelirdi. Şimdi encümeniniz üslû
bu hakimane ile beyan etmektedir. Bu bakım
dan arkadaşlarımızın gayeleri mazbatanın için
de hâsıldır. Binaenaleyh mazbatayı aynen ka
bul edersek, istenilen tasrih ve intaç yoluna 
gidilmiş olur. Yüksek Heyetinize arzetmek is
tediğim nokta bundan ibarettir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşlar, hukuk ilminin kıymetli mütehas
sıslarının fikirlerini dinledik. Fakat bu işde hu
kuk âlimlerinin mütalâalarını asla uzun uzadı-
ya serde lüzum olmadığı kanaatmdayım. Ba-
yazıt meydanında maslup Kemali dilini çıkar
mış, beyaz gömleğiyle asılmış Nusratı göz önü
ne alın, bütün vatan heyecan içinde, onları 
asanların eserleri bugün habis ruhlariyle mev-
dana çıkıyorlar. Bunlarm seyyiatlarmı Büyük 
Millet Meclisi tetkik değil, asabiyetle evrakı 
iptal etmelidir. Biz bu hususta arkadaşım Emin 
Sazak'la beraber bir takrir takdim ettik, okun
masını ve kabul buvurulmasmı rica ederim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar; eğer Ferit Paşa ve Nemrut Musta
fa zamanmdan kalmış ittihamları ve kararları 
tatbik etmek lâzrmgelirse vay halimize. Çün
kü o takdirde Muhterem Başvekili de, Rauf Be
yi de, beni de idam etmek lâzımgelir. O za
man yazılmış olan bir karar buraya gelirse bi
zim idamımıza mı karar vereceksiniz? Binaen
aleyh bu Nemrut Mustafanm, Ferit Paşanm 
zamanındaki evrakın bugün bir kıymeti yok-
tur. Onun için de burada çok lâfa lüzum yok
tur İptal hakkında arkadaşlarımızın fikrine ta
mamen iştirak ederim. Bu Nemrut Mustafa, 
Ferit Paşa meseleleri artık burada, bu kürsü
de müzakere .edilemez. (Müzakere kâfi sesleri). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Efen
dim, arkadasımm söylediğine tamamen işti
rak ederim. Yalnız müsaade buyurursanız.,. 
(Kürsüye gelerek). Efendim, Ferit Pasa Hü
kümeti zamanında teşekkül, etmiş Divanı har
bi örfi bir meseleyi müzakereye başlamış, bi-
tirememiş, yarıda kalmış. Şimdi orada maznun 
addedilen zevat hakkında Büyük Millet Mec- | 
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lisi onlara halef olarak, ne yapmak lâzımdır 
diye düşünüyor. Vaziyet bu. Bu işin ciheti hu-
kukiyesini düşünerek halletmek te vardır. Fa
kat bana kalırsa işi şu şekilde halletmek lâzım
dır: Büvük Millet Meclisi kürsüsünden, onun 
teşekkül etmemesi için çalışan onun teşekkü
lüne çalışanları idama mahkûm eden bir mü
essese^ mahkemesinin başladığı bir dâva Büyük 
Millet Meclisinde hitama erdirilemez. (Alkış
lar, bravo sesleri). Onun için «uslübü hakima
ne» ile hukukan halledelim meselelerini bir ta
rafa bırakalım. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Reis Bey; 
söz istiyorum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Ri
ca ederim, kimseye tariz etmiyorum. Eğer ar
kadaşım bu sözümden öyle bir şey anladılarsa 
kendilerinden af dilerim. Bu mesele mevzuu-
bahis değildir, benim demek istediğim, nasıl 
diyeyim, bizim asabiyetimizle, bizim tarihi
mizle, haysiyetimizle o kadar yakından alâka
dar bir şeydir ki bunun üzerinde hukuki mü
talâalar yürütmeğe mahal yoktur. Burada Fe
rit Paşa Hükümeti zamanındaki mahkemeler 
değil, Divanı harbi örfinin verdiği karar de
ğil, onun başladığı bir mesele burada hitama er
dirilemez. Bu, Büyük Millet Meclisi için tenez
züldür. Bunu konuşamayız. (Alkışlar). 

REİS — Takrirleri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebepler gözönünde tutularak 
mevcut kanunlara göre bir af vaziyeti varsa o 
suretle, yok ise resen bir karar verilmek üzere 
işin Adliye encümenine havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

(Hayır, hayır sesleri) 
Yüksek Reisliğe 

Nemrut Mustafa divanı harbinin (Seyyiât) 
dediği bu meselenin T. B. M. M. tarafından mü
zakereye lâyik görülmemesini ve evrakın ipta
lini teklif ederiz. 

Konya Eskişehir 
Dr. O. Ş. Uludağ Emin Sazak 

(Doğru, doğru sesleri) 
Yüksek Reisliğe 

18 mart 1336 tarihinden evvel İstanbul Hü
kümetince ittihaz olunan bilûmum muamele ve 
mukarreratm hükümsüz addolunacağına dair 
Birinci Büyük Meclisin bu baptaki kararımı 
aykırı olan bu dosya ve evrakın iptali lüzumu
nu teklif ederim. 

Yozgad 
S. Içöz 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Emin Sa
zak'm takririni reye koyunuz. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey, ben 

Emin Sazak arkadaşımıza iltihak ederim. Çün
kü arzu ettiğim netice o takrirle temin ediliyor. 
(Yaşa sesleri) 

REİS — Emin Sazak'in takririni tekrar 
okuyoruz. 

(Emin Sazak (Eskişehir), Dr. O. Ş. Ulu
dağ'ın takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum, ka
bul edenler işaret buyursun... Kabul etmiyen-
ler ... İttifakla kabul edilmiştir. 

3 — Devlet meteoroloji ileri umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/703) fi] 

REtS — İkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1. — Devlet meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü inzibat komisyonu, umum müdü
rün reisliği altında hava hizmetleri, klimatoloji 
ve idrometeoroloji şube müdürleriyle zatişleri 
müdüründen teşekkül eder ve Memurin kanu
nunun inzibat işlerine dair hükümlerine göre 
karar verir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarininden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 29 ncu inikat zapt al
dadır. 

4. — Yedeksubay ve askerî memurlar kanu
nunun 4107 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/745) [1] 

REİS -— İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunu değiştiren 3923 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fikra eklenmesine dair 

kanun 
MADDE 1. — 1076 sayılı kanunun 3923 sa

yılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yedeksubay yetişecek kısa hizmetliler, ha
zırlık kıta ve sefaindeki talim müddeti zarfın
da, Kara ve Deniz Harp okulları talebesi gibi, 
iaşe, idare, ilbas edilir ve kendilerine bu okul
ların birinci sınıf talebeleri gibi de maaş verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.. Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka-
tul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 

bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanuna kabul etmek suretiyle (290) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (290) 
reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü 15 de 
toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati 16,2 

[1] Birinci müzakeresi 29 ncu inikat zaptın-
dadır. 
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DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 69 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır 
Sayı- Sü- S&-

fa tün tır Yanlış 

4 
4 
4 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

2 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
2 
2 

20 
34 
35 

8 
23 

44 
12 
20 
21 

. . . yapılmamış . . . 

. . . başlamış ve dosyanın 

. . . hulâsa edilmiştir. 

. . . dairesince . . . 
. . . icabedeçeğine karar ve

rilmiş, . . . 
. . . dairesinde karar . . . 
. . . mer 
. . . üzerine verilen kararda ... 
. . . karar tasdik olunmakla... 

Doğru 

. yapılamamış . . . 
başlamıştır. Dosyanm . 
hulâsa edilebilir : 

. dairesinin . . . . 
icabedeceği gösterilmiş, 

. dairesinde bir karar . 

üzerine bu heyet 
karan tasvip etmekle . 

<•»• 

inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması
na dair kanuna verilen reylerin neticesi: 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mcbrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Bel İris Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz * 

Aza ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 290 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller 4 

[Kabul 
Antalya 

Ur. Cemal Tunca 
Kuman Aksoy 
Nuralîah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakır Şener 
Muri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

fsmail Hakkı Uzunca rsılı 

edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esen-
dal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yeri ikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gün tekin 
Rusuhi Bulayırh 
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Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Iîıza E rem 
At^f Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkimin 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tabir Berk ay 
Yusuf Başkaya 

Biy ar bakır 
Calıid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
01. Kiazım Sevüktekin 
Rüşt d Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Al tay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
01. Pertev Dcmirhan 
01. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Oöle 
Nafiz Dumlu 
Nakiyc Elgün 
Şükrü Koçak 

İ : 31 26 .1 
Eskişehir 

Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovaeık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzrm Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahim i Köken 
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Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Züzhtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali P z a Türrl 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğln 

Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
01. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzeddm Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Oanib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çam aş 
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Selim Sırrı Tarcan 
Rize 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Sel-
men 

Seyhan 
Damar. Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
TeTfik Tarman 

t : 31 2®. 1 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

SHnob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim înccdayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tenjjir-
şenk 

Sivas 
A- Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem-

tsmail Mem,ed Uğur 
Merguhe Gvjrleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çtiner 
Şemsettin G&naJtay 
Ziva Basara 
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Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Nazmi Tr&£ 

Tokad 
Cemal, Kovalı 
Galib *Peke} 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trapşion 
Daniş Eyiboj|lu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihaçl Boztepe 
Hasan S.aka 
Mitat Aydjn 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğju 
Şerif Bilgen 

Tuvali 
Haydar Rüştü ökttun 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmeçl Yazgan 
Refet Ulgen 
Şmf Uluğ, " 

Van 
Münib Boya ; 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
S r m îçöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya öze«çi 

[Reye iştiryk etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

ilanıza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tirit oğlu 

Memed Emir (tıasta.) 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Arni Doğan (t. A.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarhakır 
Dr. 1 Tali öngören 

Edime 
Osman Şahinhaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
F ^ d Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
(Hjajtft) 
Yusuf 2?iya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyüreb 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullajı Murşaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Teçirli (Hasta) 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Dcnizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil l^entçşe 
Haşan İ# Yftcel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Sa^o j f lu (V.) 

Kars 
Etem izzet Beniet 
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Şerafottin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk '-~ 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (Hasta) 

Kırklareli 
VŞevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Diknıer 
Ali Muzaffer Oöker 
Fuad Gökbudak 
îzzet Erdal 

İ : 31 26 .1 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V). 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker (M.) 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
îrfan Ferit Alpaya 
(î. A.) 
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Muğla 

Cemal Karamuğla 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

Rize 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Şemsa îşeen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (Has
ta) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
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S. Sayısı: 68 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
15 000 lira münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/742) 
T. C. 

Başvekâlet 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı : 6/180 

13.1.1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hak
kında Gümrük ve inhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17.XII.1941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Zammın mucip sebepleri 

F. 4 - M. Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Mamulâtın sevk ve nakli işlerinde memurlara verilen yol masraflarının - Divanı Muhasebat 

Encümeni kararı veçhile - bütçenin muvakkat memuriyet harcırahı faslından ödenmesini temin için, 
bu hususta sene nihayetine kadar sarfı tahmin olunan mebaligi bu fasıldaki tahsisat bakiyesinin 
karşılayamıyacağı anlaşılmış olduğundan, bu fasla (15 000) liranın ilâvesine mecburiyet hâsıl ol
muştur. 

Yıl içinde yapılan 
Tenzilin mucip sebepleri 

masraflar gözönünde tutularak bütçenin 13 ncü faslının 3 ncü sergilere iş
tirak ve propaganda masrafları maddesinden 10 000 ve 20 nci hükmolunmus borçlar faslından da 
5 000 lira ki ceman 15 000 liralık tasarrufun temini umularak ona göre kanun lâyihası tanzim 
kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 45 
Esas No. 1/742 

20.1.1942 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması 
hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 13.1.1942 tarih ve 
6/180 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize tevdi Duyurul
makla vekâletin isalâhiyetli memuru hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinin ser
gilere iştirak ve propaganda faslından on bin ve 

hükmolunmus borçlar faslından beş bin lira ten
zil edilerek muvakkat memuriyet harcırahı faslı
na on beş bin lira zam yapılması teklif edilmekte 
olup mucip sebeplerde izah olunduğu veçhile 
mamulâtın sevk ve nakli işlerinde memurlara ve
rilen yol masraflarının muvakkat memuriyet 
harcırahı faslından ödenmesi lüzumuna dair Di
vanı Muhasebat Encümenince müttehaz karara 
tevfikan hareket edilmek üzere zam teklifinde 
bulunulduğu ve bu günkü duruma göre yukarıda 
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işaret edilen masraf tertiplerine yapılması müm
kün tasarrufat ile bu 15 bin liralık zammın 
karşılanabileceği anlaşılmakla teklif edilen kanun 
lâyihası aynen kabul edimiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzounmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâ. 

İstanbul 
F. öymen 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

• Antalya 
N. E. Sümer 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
Dr. S. Konu k 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. Denkcr 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
S. Çam 

Bursa 
F. Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

S. / / . Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

/ / , Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde 15 000 liralık münakale yapılması kak-

kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

1941 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (15 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya Gümrük ve İnhisarlar Vekili memurdur. 

17 . XII . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
)r. H. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
S.Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde 15 000 liralık münakale yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen 

V. M. 

MÜNAKALE CETVELt 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

,1 Muvakkat memuriyet harcırahı (Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek memurların harcırahları da bu fasıldan veri
l i r ) . 

13 3 Sergilere iştirak ve propaganda masraflan 10 000 
20 Hükmolunmuş borçlar 5 000 

YEKÛN 15 000 

15 000 

15 000 

\>%B<İ 
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S. Sayısı: 69 
Umumî harp senelerinde İhracat ve Men'i İhtikâr hey
etlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmet Nesimi 
ve merhum Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak

kında katî bîr karar verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatesı (3/13) 

T. C. 
Başvekâlet 29.IX.1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/2706 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Harbi umumî senelerinde İhracat ve Men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan sabık Ticaret nazırı Ah
met Nesimi ve Mustafa Şeref Beylerle arkadaşları hakkında katî bir karar ittihazına dair Maliye 
Vekâletinden yazılan 2540 numaralı tezkerenin sureti ile bu hususta Şûrayi Devlet Mülkiye da
iresiyle Heyeti Umumiyesince tanzim olunan mazbatalar ve evrakı müteferria, muktazası ifa bu-
yurulmak üzere leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Harbi umumî senelerinde ihracat ve Men'i ihtikâr heyetleri reislik ve âzalıklarmda bulundukla
rı sırada yaptıkları işlerden maznun bulunan mülga Ticaret ve Ziraat nezareti nazırı Ahmet Ne
simi ve Mustafa Şeref Beyler ile arkadaşları hakkında icrayi tahkikata mütedair İstanbul Müstan-
tıkliğiyle Devlet Şûrası Mülkiye dairesi arasında hâsıl olan ihtilâfı selbinin tâyini merci suretiyle 
halli Mahkemei Temyiz 3 ncü Ceza dairesine havale edilmiş ve daire i müşarünileyhaca İhracat heye
tini teşkil eden Ahmet Nesimi Bey ve arkadaşları ile ihtikârın men'i komisyonundaki vazifesine 
müteallik işten dolayı Hüseyin Cahit Bey hakkında idare ciheti, şeker ihtikârına ait tahkikat 
hakkında da Adliye Müstantikliği merci olarak tâyin edilmiştir. Fiilin Adliyeye ait olan kısmı Af 
ve tecili takibat kanunu şümulü dahiline girdiğinden dairei istintakça takibatın teciline karar ve
rilmek suretiyle hitam bulmuş ve idareye ait kısmı hakkında Devlet Şûrasmca Memurin muhake-
mat kanunu mucibince bir karar verilmek üzere dosya 29.1.1931 tarih ve 2681/275 numaralı tez-
kerei âcizi ile Makamı Devletlerine takdim kılınmıştı. 

Devlet Şûrası Mülkiye Dairesince ittihaz edilen 15.11.1931 tarihli ve 305/201 numaralı karar
da işbu evrakın mukaddema Şûrayi Devlete tevdi edilmesi üzerine evvelce tetkik edilmiş ve bir 
kısım maznunların sureti tâyinleri ve haiz bulundukları fevkalâde salâhiyet itibariyle kendileri
ne memur sıfatının izafesiyle haklarında Memurin muhakemat kanunu ahkâmı dairesinde karar 
itası salâlıiyet harici bulunduğuna 22.11.1929 tarihinde karar verilmiş olduğundan ve idarî, adli 
merciler arasındaki ihtilâfın halli olzamanda mer'i olan ahkâma göre Şûrayi Devlet Reisinin riya
seti altında üçü Temyizden, üçü Şûradan tâyin kılınacak altı azadan teşkil olunacak İhtilâfı Mer
ci Encümenine ait bulunduğundan Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza Dairesinin marüzzikir 2.II. 
1927 tarihli Devlet Şûrası kararını ref'e salâhiyeti bulunmadığı münderiç bulunmuş ve mezkûr ka
rar Şûrayi müşarünileyha Heyeti Umumiyesince de tetkik edilerek Harbi umumî içinde cari istis-
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nai ahval icabatından olarak müteşekkil heyetlerde nazır veya mebus sıfatiyle vazife görmüş ze
vat haklarında ne adli ve ne de idarî makamatça bir karar ittihazına mevcut mevzuat müsait ol
madığından bu meselenin kati olarak bir karara raptı için evrakın Büyük Millet Meclisine sevkına 
21 mayıs 1931 tarihinde karar verilmiş ve mezkûr kararları havi mazbatalarla evrakı müteferriası 
leffen takdim kılınmış olduğundan muktazasının ifasına müsaade buyurulması maruzdur efendim. 

Maliye Vekili 
M. Abdülhalik 

Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi mazbatası 

Harbi Umumî senelerinde İhracat ve Men'i ihtikâr heyetleri reislik ve âzalıklarında bulun 
dukları sırada yaptıkları işlerden maznun bulunan mülga Ticaret ve Ziraat nezareti nazırı Ahmet 
Nesimi ve Mustafa Şeref Beyler ile Ticaret ve sanayi odası reis muavini Mustafa ve sabık Amedci 
Suphi ve sabık Ticaret umum müdürü Hüseyin Münir ve Tüccardan Haydar ve Divanı Muhasebat 
Âzasından Ziya, Men'i ihtikâr Komisyonu Reisi Hüseyin Cahid ve sabık itibarı Millî Bankası Müdü
rü M. Veyl ve banka idare Meclisi âzasından Cavit ve Sârim ve Mitat Şükrü ve Tevfik ve Mahmud 
Nedim ve Sason Beyler hakkında muhtelif tarihlerde yapılan tahkikatı havi evrak mazununlardan 
bir kısmının memur olmasına ve isnat edilen suçların memuriyet vazifesinden mütevellit bulunmasına 
mebni haklarında Memurin muhakematı kanunu hükümlerinin tatbiki icabedeceğine dair istanbul 
Üçüncü istintak dairesinin 16 mart 1340 tarihli ve 18 numaralı kararnamesiyle ciheti mülkiyeye 
tevdi kdman evrak Dahiliye Vekâletinden Memurin Muhakemat Encümenine ve oradan da Ankara 
istiklâl mahkemesine gönderilmiş ve 7 eylül 1926 tarih ve 380 numaralı tezkere ile iade edilerek Şû-
rayi Devlete tevdi kılınması üzerine evvelce tetkik edilmiş ve bir kısım maznunların sureti tâyinleri 
ve haiz bulundukları fevkalâde salâhiyet itibariyle kendilerine memur sıfatının izafesiyle hakların

da Memurin muhakematı kanunu ahkâmı dairesinde karar itası salâhiyet ve vazife haricinde bulun
duğuna 2.XI.1927 tarihinde dairemizce karar verilmişti. 

Bu evrak meselenin adliyeye ait kısmına ciheti Adliyece karar verildiğinden bahsile idareye 
ait kısmı hakkında bir karar verilmek için Maliye Vekâletinin Başvekâleti Celileden muhavvel 
29.1.1931 tarih ve 2681 - 275 numaralı tezkeresiyle Tekrar Şûrayi Devlete gönderilmiş olmakla ikin
ci defa olarak yapılan tetkikat neticesinde dairemiz ile istintak dairesi arasında şu suretle hâsıl olan 
selbî ihtilâfın tâyini merci suretiyle halli için ciheti Adliyeden Temyiz Mahkemesine gönderilen 
evrak Temyiz Başmüddeiumumiliğinin 18 . V I I I . 1929 tarihli tebliğnamesiyle Üçüncü Ceza dai
resine tevdi kılınarak dairece her iki merciden sâdır olan kararların Usulü Muhakematı Cezaiye 
kanununun 419 ncu maddesine tevfikan ref'ine ve ihracat heyetini teşkil eden Ahmet Nesimi Bey 
ve arkadaşlariyle Men'i ihtikâr Komisyonundaki vazifesine müteallik işten dolayı Hüseyin Cahit 
Bey haklarında idare cihetinin ve şeker ihtikârına ait tahkikat hakkında Adliye Müstantikliği
nin merci tâyinine 18 . V I I I . 1929 tarihinde karar verildiği ve bu karara istinaden istanbul Üçün
cü istintak Dairesince şeker ihtikârına ait fiil 1441 numaralı kanunun şümulü dahilinde görü
lerek takibatın teciline karar verildiği görülmüştür. Temyiz Mahkemesi salifüzzikir 18 . V I I I . 1929 
tarihli kararında Usulü Muhakematı Cezaiye kanununun 419 ncu maddesine istinat etmekte ise de 
idarî ve adli merciler arasındaki tâyini merci mesailinde bu maddenin medarı istinat olmıyacağı 
şüphesizdir. Çünkü; mülga Usulü Muhakematı Cezaiye kanunundan muahhar olmak üzere Me-
hakimi Adliye ile mehakimi idare arasında mercii dâva hakkında zuhur edecek ihtilâfların halli 
için Şûrayi Devlet Reisinin riyaseti altında olmak üzere üçü Temyizden ve üçü Şûradan tâ
yin kılınacak altı azadan mürekkep bir ihtilâfı Merci Encümeni teşkili 7 eylül 1302 tarihinde 

Şûrayi Devlet Nizamnamesine tezyil edilerek mülga Şûrayi Devletin tatili faaliyet ettiği tarihe 
kadar mevkii meriyette kaldığı cihetle 419 ncu maddenin hükmü bu suretle filen ilga edilmiş ol
duğu gibi diğer taraftan Büyük Millet Meclisince 25 . I I . 1926 tarihinde ittihaz olunan kararda da 
Şûrayi Devletin mevcut olmadığı zamanda mercisiz kalan ve bizzarure Memurin Mulıakemat 
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Heyetinde rüyeti muvafık görülen ihtilâfı merci mesailinin teşekkülden sonra Şûrayi Devletçe rü-
yet olunacağı musarrah bulunduğundan Mahkemei Temyiz Üçüncü Ceza Dairesinin bu sarahatler 
karşısında Usulü Muhakematı Cezaiye kanununun 419 ncu maddesine istinat ederek 18 . VIII . 1929 
tarihinde Şûrayi Devlet kararının ref'ine salâhiyeti görülmemiştir. Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzına 15 . I I . 1931 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Eeis 
1. Halikı 

Âza 
îhsan 

Âza 
M. Şefik 

Âza 
E. Kemal 

Âza 
H. İbrahim 

Heyeti Umumiyeye tevdi buyurulmak üzere evrakiyle birlikte Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
26 . IV . 1931 

M. D. Reisi 
/ . Hakkı 

Şûrayi Devlet Heyeti Umumiyesi mazbatası 

Mülkiye Dairesinin 15 şubat 1931 tarih ve 305 - 301 numaralı işbu mazbatası Heyeti Umumiyede 
okundu. 

Meali : Harbi umumide müteşekkil ihracat ve Men'i ihtikâr heyetleri hakkında mukaddema 
Mülkiye Dairesince müttehaz kararın ref'ine Mahkemei Temyiz Üçüncü Ceza Dairesinin karar ver
mesi salâhiyet haricinde bulunduğu merkezindedir. Filhakika ceza işlerinde idarî ve adli makam
lar arasında tahaddüs edebilecek merci ihtilâflarının halli 8 haziran 1930 tarihinde neşrolunan ka
nun icabmca halen Mahkemei Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesine ait bulunmakta ise de mazbata
da yazılı olduğu üzere Temyiz Üçüncü Ceza Mahkemesinin bu mesele hakkındaki hükmü 18.VIII. 
1929 tarihinde yani Mahkemei Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesinin bu salâhiyetle teçhiz edilmemiş 
ve tâyini merciin Büyük Millet Meclisinin 25.11.1926 tarihli karariyle Şûrayi Devlete ait bulun
muş olduğu bir zamanda müttehaz olduğundan salâhiyet harici addedilmek zaruridir. Diğer ta
raftan haklarında karar verilmesi mevzuubahis zevattan ihracat heyeti reisi Ahmet Nebimi ve 
Mustafa Şeref Beyler Ziraat nazırı oldukları gibi Men'i ihtikâr heyeti reisi sanisi Hüseyin Cahit 
Bey de istanbul mebusu bulunmuş ve mebusluk ile memuriyetin bir zat uhdesinde içtimai o za
man cari kanun esası icabmca mümkün olamadığına nazaran kendisinin ifa ettiği işe de memuri
yet mahiyeti verilerek hakkında o suretle muamele yapılması caiz görülmemiştir. 

Binaenaleyh Mülkiye Dairesi mazbatasında evvel ve ahir mevzuubahis olduğu üzere Harbi umu
mi içinde cari istisnai ahval icabatmdan olarak müteşekkil heyetlerde nazır veya mebus sıfatiyle 
vazife görmüş zevat haklarında ne adli ve ne de idarî makamatça bir karar ittihazına, mevcut 
mevzuat müsait olmadığından bu meselenin katî olarak bir karara raptı için evrakın Büyük Millet 
Meclisine şevkine 21 mayıs 1931 tarihinde ittifakla karar verilmiştir. 

Şûrayi Devlet 
Reisi 

Nusret 

Âza 
Ali Rıza 

Âza 
İhsan 

Tanzimat D. 
Reisi 

Reşat 

Âza 
Asaf Talât 

Âza 
Ömer Lûtfi B. 
Müazekerede 

bulunmadı 

Maliye ve N. D. 
Reisi 

Ali Rıza 

Âza 
Asım B. 
Mezun 

Âza 
Başkâtip 

Saffet 

Mülkiye D. 
Reisi 

/ . Hakkı 

Âza 
Cemal B. 

Müzakerede 
bulunmadı 

Âza 
S. Emin Paşa 

imzada 
bulunmadı 

Deavî D. 
Reisi 
Fuat B. 

Müzakerede bu
lunmadı 

Âza 
H. İbrahim 

Âza 
Süreyya 

Âza 
A. Sabri 

Âza 
Haydar 

Âza 
M. Şefik 
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Âza 

Vasfi B. 
Hasta 

Âza 
E. Kemal 

Âza 
Kemal Atıf B, 

Müzakerede 
bulunmadı 

Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 3/76 

22 . XII . 1931 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Umumî harpte ki ihracat ve Men'i İhtikâr Heyetlerinde bulunan sabık Ticaret nazırları Ah
met Nesimi ve Mustafa Şeref Beyler hakkındaki evrakm encümenimizce alâkası görülmediğinden 
havalesi mucibince encümeninize havalesi kararlaştırılmıştır. 

Bağlı olarak akdim ediyorum efendim. 
Dahiliye Encümeni Reisi vekili 

Tekirdağ 
M. Fayık 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 3/13 
Karar No. 16 

20 . I • 1942 

Yüksek Reisliğe 

Umumî harp senelerinde İhracat ve ihtikâ
rın men'i heyetlerinde bulunan Osmanlı Hükü
metinin o sırada Ticaret nazırlıklarında bulunan 
Ahmet Nesimi ve Mustafa Şerefle arkadaşları 
hakkında katî bir karar ittihazına dair Maliye 
vekâletinden yazılan tezkereye atfen Devlet Şû
rası mülkiye dairesiyle umumî heyetince tan
zim olunan mazbatalar ve sair evrak üzerine 
muktazasmın ifası kaydiyle Başvekâletten yazılan 
29 . IX . 1931 tarih ve 6/2706 sayılı tezkere Da
hiliye ve Adliye encümenlerine havale edilmiş 
ve Dahiliye encümeninin 22 . XII . 1931 tarihli 
encümenimize gönderilen bir tezkeresinde bu 
işin Dahiliye encümeniyle alâkası görülemedi
ğinden Adliye encümenine havalesi kararlaştı
rıldığı gösterilmiştir. 

Evrakın encümenimize tevdiinden sonra inti
habın yenilenmesi hakkında Yüksek Meclisçe ve
rilen karar üzerine bu is hakkında tetkik ve mü

zakere yapılmamış, bundan sonra beşinci in
tihap devresinde 7 . III . 1935 tarihinde evrak 
tekrar Adliye encümenine havale edilmiş ve en
cümence dosyanın tetkiki için hususi bir komis
yon ayrılarak tetkikata başlattırılmış ve o sıra
da hayatta bulunan ve işte alâkalı bulunan 
Burdur Mebusu Mustafa Şeref Özkan'ın verece
ğini beyan ettiği hâdiseye mütedair izahatın 
alınmasına talik edilen iş bu intihap devresinin 
son içtima yılında mebus seçiminin yenilenmesi
ne karar verildiğinden bir neticeye bağlanama
mış ve 6 ncı intihap devresinde 10 . IV . 1939 
tarihli Yüksek Reisliğin havalesiyle tekrar encü
menimize tevdi buyurulan bu evrak üzerine tet
kikata başlanmış ve dosyanın muhteviyatına 
göre işin mahiyeti bu suretle hülâsa edilmişti. 

Sakıt Osmanlı imparatorluğu devrinde ve 
Umumî harp sırasında Istanbulda kurulan ih
racat ve Men'i ihtikâr heyetinin muamelesinde 
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vazifeyi suiistimal ve ihtikâr suçlan işlendiği is-
nadiyle mütareke zamanında ve 1335 tarihinde 
Istanbulda kurulan divanı harbe bu iş havale 
edilmiş ve oraca bir neticeye bağlanmadan Os
manlı Hükümetinin sukutundan sonra evrak 
İstanbul adliyesine devrolunmuştur. 

İstanbul Adliyesince işin havale edildiği 3 n-
cü istintak dairesince 16.111.1940 tarihli karar
namesinde Umumî harp senelerinde İhracat ve 
Men'i ihtikâr heyetleri reislik ve âzalıklann-
da bulunan Ticaret ve Ziraat nazırları Ahmet 
Nesimi ve Mustafa Şeref ile Ticaret ve sanayi 
odası reis muavini Mustafa ve Amedci Suphi, 

Ticaret umum müdürü Hüseyin Münir, tüccardan 
Haydar, Divanı Muhasebat âzasından Ziya, 
Men'i ihtikâr komisyonu reisi Hüseyin Cahit, 
İtibarı Millî bankası müdürü Veyl, Banka idare-
heyeti âzasından Cavit ve Sârim ve Mitat Şükrü 
ve Tevfik ve Mahmud Nedim ve Sasonun me
mur olmaları dolayısiyle isnat edilen suçların 
memuriyet vazifesinden mütevellit bulunmasın
dan dolayı haklarında Memurin muhakematı 
kanunu hükümlerinin tatbiki icabedeceğine ka
rar verilmiş, bunun üzerine evrak Dahiliye Ve
kâletine gönderilerek oradan da Büyük Meclis 
Memurin Muhakematı Encümenine ve bu encü
menden de Ankara İstiklâl mahkemesine yollan-

- mış ve 7.IX.1926 tarihinde Dahiliyeye iade edi
lerek Devlet Şûrasına havale olunmuş ve Dev
let Şûrası mülkiye dairesince yapılan tetkik
ten sonra suçlu sanılanlardan bir kısmının tâ
yin suretlerine ve haiz oldukları fevkalâde sa
lâhiyetlere göre kendilerine memur sıfatının 
izafesiyle Memurin muhakematı kanunu ahkâ
mı dairesinde karar verilmesi salâhiyet ve vazi
fe haricinde olduğuna 2.ZI.1927 tarihinde karar 
ittihaz olunduğu anlaşılmıştır. 

Bu karar üzerine adli ve idarî makamlar 
arasmda tahaddüs eden selbî ihtilâfın halli 
için evrak Temyiz mahkemesi 3 ncü ceza daire
sine tevdi olunmuş ve bu dairecede İhracat 
heyetini teşkil eden Ahmet Nesimi ve arkadaş
ları ile Men'i ihtikâr komisyonu vazifesine mü
teallik işten dolayı Hüseyin Cahit Yalçm hak
kında idare makamı ve şeker ihtikârına ait tah
kikat hakkında da Adliye müstantikliği merci 
olarak tâyin edilmiş ve Adliyeye ait olan kısım
lar bu karara müsteniden af ve takibatın tecili 
kanununun şümulüne dahil görüldüğünden is
tintak dairesince takibatın teciline karar veril-
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mek suretiyle işe nihayet verilmiş ve idareye 
müteallik kısım hakkmda Devlet Şûrasınca 
Memurin muhakemat kanununa göre bir ka
rar verilmek üzere evrak tekrar Maliye Vekâ
letinin işarı üzerine Başvekâletten Devlet Şû
rasına havale olunmuştur. 

Devlet Şûrası mülkiye dairesi işi yeni baş
tan tetkik ederek idarî ve adli makamlar ara
sında zuhur eden selbî ihtilâfların halli 1930 ta
rihli kanuna göre Temyiz Mahkemesi umumî 
heyetine ait ise de bu işin vukuu zamanında 
hadis olan bu ihtilâfın halliyle vazifedar mer
mercim tâyininde Temyiz Mahkemesi 3 ncü ceza 
dairesinin karar vermesi salâhiyeti haricinde 
olduğu cihetle Devlet Şûrası mülkiye dairesi
nin evvelce verdiği kararın kaldırılmasına mü
teallik Temyiz Mahkemesi kararının doğru ol
madığı ve keyfiyetin Umumî Heyetçe de tetkiki 
kararlaştırılmış ve Devlet Şûrası Umumî Heye
tince tezekkür edilen bu mesele üzerine verilen 
kararda mülkiye dairesince müttehaz karar tas
dik olunmakla beraber kendilerine suç isnat 
olunan Ahmet Nesimi ve Mustafa Şerefin nazır 
olmaları ve Men'i İhtikâr heyeti ikinci reisi 
olup o sırada İstanbul mebusu bulunan Hüseyin 
Cahidin de o zaman cari Kanunu Esasi icabmca 
mebuslukla memuriyetin bir zat uhdesinde içti
mai caiz olamıyacağma göre bu zatın ifa etiği 
işe memuriyet mahiyeti verilerek o suretle hak
kında muamele yapılması doğru olmadığından 
bu meselenin katî bir karara bağlanması için 
evrakm Büyük Millet Meclisine tevdiine 21 . V. 
1941 tarihinde karar verildiği görülmüştür. 

Encümenimiz, mündericatı yukarıda hülâsa 
edilen evraka göre Umumî harp sırasında memu
riyet vazifelerini suiistimal ve ihtikâr suçları is-
nadile İhracat ve Men'i ihtikâr heyetlerinde 
reis ve azalıkta bulunan zevat ile arkadaşları 
hakkında Istanbulda mütareke zamanında teşkil 
edilen bir Divanı harbe ve onu müteakip adli 
ve idarî mercilere havale edilen bu işin Adliye 
müstantikliği ile Temyiz mahkemesi üçüncü ce
za dairesinden verilen kararla Memurin muha
kematı kanununa göre muamele yapılmasına 
karar verilenlerden gayrisi haklarında ciheti Ad
liyece af ve takibatın tecili kanunları mucibin
ce işe son verildiği ve yalnız nazır, mebus ve 
memur bulunmaları dolayısiyle yukarıda isim
leri yazılı zevat için Devlet Şûrasının teşkil edil
mediği zamanda Büyük Meclis Memurin muha 
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kematı encümeni ve bu encümenin havalesiyle 
Ankara istiklâl Mahkemesi bir karar vermeden 
işin Devlet Şûrasına intikal ettiği ve en son 
21 . V. 1931 tarihinde Devlet şûrası umumî he
yetince keyfiyetin Büyük Millet Meclisine ha
valesi hakkında verilen karar üzerine iş Başve
kâletten Büyük Meclise gönderilmiş ve Yüksek 
Reislikçe de Adliye encümenine havale buyurul-
muştur. 

Encümen bu defa işin mahiyetini gözönünde 
bulundurarak yaptığı tetkikte Dahilî Nizamna
me ile muayyen Meclis ve encümen vazifesine 
ne yönden bu işin alâkalı olduğunun ilk önce 
hallini lüzumlu görmüş ve bu yoldaki müzakere 
neticesinde: 

Bu işin bir kanun lâyihası olmadığı gibi hiç 
bir kanunun tefsiri mahiyetinde de bulunmadı
ğı kanaatine varmıştır. Yalnız suçlu sanılan ze
vattan vefat eden Mustafa Şeref Özkan'dan baş
ka Ahmet Nesimi'nin Osmanlı Hükümeti zama
nında nazır olması ve Hüseyin Cahid Yalçın ile 
Mitat Şükrü Bleda'nm da halen mebus bulun
maları hasebile Dahilî Nizamnamenin 170 ve 
178 nci maddelerine göre muamele ifası matlûp 
ise bu hallere göre Yüksek Meclise sunulan ev
rakın vazıh ve sarih olarak bu maksatları ihtiva 
etmesi ve talebin bu yolda açıkça beyanı lâzime-

den olduğu ve bu suretle hareket edildiği takdirde 
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de Yüksek Reislikçe işin encümenimize değil 
arzolunan Dahilî nizamname maddelerine göre 
seçilecek bir encümene veya Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye Encümenlerinden müteşekkil Muhtelit 
Encümene havale buyurulması icabedeceğinden 
işin bu durumuna göre encümenimizi vazifeli kı
lacak bir muamele olmadığından bahis mevzuu 
olan suçların vukuu tarihlerine göre müruru 
zaman hususunun af ve mücazatm teciline dair 
kanunlarn da tetkik olunarak ona göre yapıla
cak muamelenin tesbiti için dosyanın Başvekâ
lete iadesi lüzumuna encümenimizce ittifakla 
karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
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